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er -t\IJSHASI 15 l(URUŞTUR 

-··· · • •· - 1 RAl'ıırın.,r no<n "'" 1 
3 ilncll sahifede: 4. ~~~~köy kız llseıindekl 

ı - Muamele verrtıl hiç ol .. firar hAdlıtlil 
mamah mı? 

2- c. H. lırkasında e<naı •e .ı Uncu sahil.:de: 
ıtmPle f•lerl fc!n bir )(f>- 1 - 1 t"lf'k. ı- HikAve 3-Roma., 

yeniden tevkif at yapıldı 1 
Gazi Hz .. 

Meclis Reisi 
Meclisin mesaisi : 

hakkında 
IJegenatfR blllunda 

Avrupa Birliği 

Sovyetler, Birliğe işti
raki kabul ettiler 

müddetlerle vergiden muaf 
tutulacak arazi 

ve vergi nisbetleri nelerdir? 

Kanun layihasında verginin varidat üzerinden 
alınması esasının gaye olduğu zikrediliyor. 

15 bin lira 1079 numaralı 
bilete, 12 bin lira da 33797 
numaralı bilete isabet etti. 
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ı"ayyare pıyangosu 

Dünkü keşidede şu numaralara 
ikramiye isabet etmiştir 

Keşideye bugün de devam edilecektir 
No. L. No. L. No. L. No. L. No. L. No. L. 

1 •J2 30 9!W 100 629 100 916 30 744 100 532 100 
~ol LOO 997 30 [ 870 200 975 30 76:J 100 607 30 
ıliO 30 9013' 30 919 30 ~ 80 772 100 648 100 
474 80 51 30 964 30 27089 30 986 100 706 30 
~5( 30 91 30 996 30 184- 30 943 1000 71 l 30 
.190 30 105 100 18050 30 222 30 35061 200 833 30 
7bS 100 iM 30 78 30 254 SO 76 80 876 30 
Q3i 100 306 30 128 200 338 30 78 (()() 916 100 
981 30 225 200 132 100 426 100 175 30 924 100 

1045 30 272 30 172 100 27487 80 230 100 4301t 30 
55 iOO 293 30 243 30 511 30 246 30 13 1000 

230 30 315 30 254 30 613 100 266 100 57 30 
lJ'} so 865 30 280 200 703 30 282 ~ 106 80 
.191 30 4iS 30 302 200 738 30 319 80 139 30 
421 30 462 100 3:14 30 840 :l} 410 30 212 30 
:'08 30 507 30 400 100 936 30 433 100 221 100 
~ 30 ~ 30 ~ 30 80~ 80 ~ ~ - 30 
1 io:? 100 699 30 427 80 49 30 539 30 2511 30 
6so 30 1sc• so u2 ao 153 so 578 30 aı6 30 
fı lH 100 958 30 446 30 2 IO 30 600 30 327 30 
695 ıoo ıoou ıoo ın ao 220 30 7iffi ıoo 531 1000 
~36 30 153 200 529 30 267 30 771 30 655 80 
866 30 t91 30 569 80 291 30 781 30 656 200 
%2 ıoo <ı5ı ao 629 200 399 ao 886 ıoo 809 100 

2001 30 258 30 729 30 406 30 941 30 832 30 
15 30 425 30 741 30 481 30 36025 2000 883 30 
99 100 458 100 786 30 656 100 189 100 44019 30 

124 30 496 100 791 30 726 30 406 30 52 30 
150 !00 522 100 837 30 795 100 424 30 56 30 
190 30 524 30 869 200 859 30 680 30 124 100 
259 30 ns ııo 19018 so 875 ao 694 ııo 263 200 
'.!98 30 781 100 54 80 900 so 769 30 276 80 
31 \! :ıo 793 30 91 l 00 967 30 785 30 292 30 
,140 100 876 100 95 100 cy9005 100 799 100 324 30 
36'i 30 886 100 172 30 148 100 814 30 339 30 
522 30 l 1157 200 235 100 202 30 933 30 442 100 
.'iJO 30 180 100 262 200 442 100 37025 100 484 200 
633 30 295 30 603 30 858 100 139 30 su 100 
670 30 348 100 802 100 410 30 141 100 535 100 
101 30 s64 30 883 100 500 80 210 30 110 so 
746 30 418 30 950 30 588 100 257 30 712 30 
896 1000 463 30 976 30 fi43 100 268 30 729 100 

309J 80 470 30 20048 100 664 30 272 30 737 30 
( (() 30 519 100 71 200 693 30 297 30 838 30 
IYO 30 580 30 108 30 727 30 321 30 884 30 
272 30 717 30 232 30 736 30 621 30 918 30 
368 roo 741 so 240 40 984 30 634 30 918 ıoo 
.l72 30 757 30 348 IOO !30012 100 684 100 926 100 
62'l 100 758 100 639 30 42 100 119 30 926 30 
641 30 778 30 679 30 75 30 794 30 45033 30 
668 80 889 30 796 100 351 80 813 30 49 30 
744 100 929 100 880 30 406 30 38165 30 123 30 
ll75 1000 977 100 21043 80 448 30 219 100 147 100 
996 30 12.055 30 200 ııo 458 30 S67 80 184 100 

4011 so rı6 so 297 80 s1 ;ı so - 384 2000 362 30 
109 30 155 30 382 30 (i8, 30 388 30 376 30 
199 ıco 228 so 530 so 704 30 432 ıoo 424 3o 
:!10 30 256 80 547 100 744 100 497 100 430 80 
.J09 100 278 80 549 80 740 100 525 30 457 100 
414 30 S93 30 643 100 752 30 537 3000 561 30 
357 100 442 80 644 100 318 30 566 30 645 100 
477 80 Sil 30 891 30 31078 100 578 . 30 698 100 
493 30 515 30 952 30 120 200 704 100 714 30 
~45 100 568 30 22043 30 209 30 845 30 765 30 
s-48 100 660 200 100 30 245 1000 859 30 834 100 
690 30 783 30 114 100 309 so 865 30 842 30 
645 30 806 80 l32 1000 317 30 39175 30 949 2000 
656 30 939 80 342 80 881 30 178 200 991 30 
604 200 952 30 865 100 398 100 208 . 100 46026 80 
710 30 10090 30 490 100 401 so 237 30 205 80 
734 ııo 134 ao 583 30 528 30 238 ıoo 269 30 
892 · so 231 200 614 so ·s28 30 268 ıoo 285 30 
982 l'J 264 100 711 30 761 100 303 3000 292 100 

5015 30 276 JOO &ll 100 780 80 537 3000 305 30 
48 30 347 JJO 860 30 947 30 .547 30 3 r 5 30 

l 27 30 860 eo 887 30 957 50 461 3() 352 30 
19s so 4t 6 eo 969 ıoo 970 so ··601 30. 369 ıoo 
231 30 491 iıo 23034 ıoo 978 so 76.{ so 408 30 
232 100 554 30 57 100 32060 30 803 30 41 l 30 
291 so 609 30 118 100 f60 30 857 30 543 30 
~6 W W 30 D 80 W 100 • 30 ~7 30 
a9s ıooo 806 30 286 so 334 30 97() ıoo 679 ao 
~ so m 30 ns so m 30 B 100 ~ so 
431 ı oo 835 30 434 30 438 30 984 30 127 ıooo 
435 sooo 870 30 584 ııo 454 oo 40008 30 783 ıoo 
437 200 874 100 61 J ~'I 597 30 59 100 786 1000 
-l55 30 891 30 662 659 30 84 30 47114 30 
582 80 990 80 699 30 67 3 80 179 30 286 30 
616 30 992 30 810 30 818 200 369 30 214 30 
623 1000 14071 1000 890 100 862 30 350 1000 343 30 
694 ıoo 137 30 m 100 988 200 374 so 375 ıoo 
m 30 m ao m so ı so ~ :ıo • 30 
740 30 282 30 95'l 200 72 30 603 30 736 30 
753 200 366 30 ~I 30 71 100 657 30 748 30 
77g so 368 100 185 30 92 so 666 30 843 30 
821 30 583 ıoo 202 100 185 30 698 30 990 30 
929 100 603 30 28'i SO 211 30 712 30 48125 200 

::ia 6021' 30 62 l 100 M2 30 'lSO 200 735 SO 163 30 
at 38 200 642 ıoo 853 30 321 ıoo 746 30 t 69 so 
ır: 
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40 30 756 30 874 30 467 30 41021 100 466 30 
53 30 818 30 411 100 526 30 35 100 558 30 

243 ıoo 830 100 4'l5 30 557 30 48 100 607 30 
!Si 30 831 30 467' 100 568 30 165 100 667 30 
420 100 976 100 47S 200 626 30 261 30 871 30 
479 ~o 1500 30 607 ııo 102 30 305 30 872 ao 
487 30 143 30 719 30 749 30 348 30 919 30 
526 200 215 100 852 30 772 30 402 80 984 30 
ssg ıoo m ııoo 966 30 840 200 462 30 990 so 
563 30 841 80 993 100 915 100 468 30 49008 30 
S92 30 379 30 25118 30 91i4 30 543 100 18 100 
677 30 437 200 165 100 989 30 42000 30 24 200 
711 10 637 30 191 .30 3 30 45 100 62 200 
1170 ııo 669 30 'l03 80 201 30 93 30 103 1000 
972 30 742 30 343 100 438 30 105 30 124 30 

7029 30 8!0 30 379 30 490 30 136 30 725 30 
35 ıoo 8ı:ı 30 431 200 56ı ıoo 190 ıoo 842 30 

162 30 16018 30 450 2000 566 30 317 30 975 30 
367 100 48 30 483 200 686 30 370 100 977 100 
370 30 160 30 501 2000 726 100 ~67 30 
375 100 '287 100 598 80 732 30 478 30 
415 30 538 30 753 30 1 ...... 

4~9 30 723 30 807 30 
6'8 30 740 30 872 100 Dünya buhranına karşı 
"74 30 752 80 991 30 

ı 951 30 842 30 999 1000 
VASHİNGTON, 11 (A.A) - A

yan meclisi tali encümeni ticari vazi
yetin düzeltilmesi için şu apğıdaki 
tavsiyelerde bulunmuştur: 

d 8124 30 878 1000 26010 200 
r 118 30 11049 so 69 200 

2!3 30 64 30 100 30 
u 

r< 
n 
h 

lr 
le 
Öı 

;J23 200 245 1000 189 100 
356 1000 275 30 227 1000 
~37 100 312 100 273 30 
-143 50 364 30 477 30 
465 80 431 30 542 200 
.550 100 438 100 553 30 
556 30 465 30 566 30 
652 30 477 30 576 100 
658 30 478 200 682 200 
840 100 585 30 M:l 200 
8ll8 :m 59ô 30 882 30 

1 - Dünya piyasalarma Hindis
tandan fazla miktarda para sevki siya 
setine nihayet verilmesi için İngilte
rı ile müzakereye girişilmesi, 

2 - Gilmüşün nakit para olarak 
en amell bir surette lrullarulması me
selesini tetkik için beynelmilel kon
ferans toplanması, 

3 - Çine gümüt para olarak bey
nelnıilel bir ikraz muameleainde bu
lunulınaaı. 

HARiCI- HABERLER." 
Almanyanın harici siyaseti .. 

Fransa ile olan ihtilafları halletmek, tahdidi 
teslihab emniyet üzerine istinat ettirmek ... f •••••••• 

Karar hakimliği Foça kaymakam ile 
Jandarma kumandanının üçer sene 
ağır hapisle tecziyelerile Harpdıvanın· 

Beyanat 11 Fransa mektupları 11 Rusya •• 
Uzayan mahut Avrupa birligı". 

mesele Hariciye nazın 
yeni vaziyeti 

izah etmiştir •. 
PARIS, tuı..t - Ne •mttenı..n tetkikahna 1

'- . d 
tahkilrab devam eden bir meaele va.-: fZMIR, 11 (Milliyet) - Son 1 makam ve jandarma kuman a• 
Fransa haricinde de merakla takip • fİ k ediyor üç gün zarfında Divan karar hi nı hakkında üçer sene ağır ha· 
eclildiiine tüı>he olmayan bu -1• iŞ ra •• kimliğince auçlan görülemedi- pisle tecziyelerieDivanı harptG 
~~~· ~ Oustric ve onu'.' teva· MOSKOVA, 10 (~) - Gaz~· ğinclen yirmi kitinin men'i mu- muhakemelerini kararlastmntf 
bii ~ennde devam eden tıı~kıkattır. !er,. Sovyet bükilmetuwı Avrupa ıtti- bakemeaine karar verilmit ve tir. Pazar günü muhakemelerı· 1 
Parlamentoya menıup tahkikat ko- hadı koıniııyonunun önümilzdeki me- tabi' ed"lm' lerd' Saff....: Zı L--1 uht ld' 
miıyonu meaaiıinin ilk kumına dair . . . "'-ake ka rmesinin ko- ıye ı lf ır. .,., • ne~ anması m eme tr • 

saısıne ısrn rar ve h · · B hi lff ' 
olan tetkikabnı bitirecek diyor. Tar- misyonu· idare edenlerin Sovyet a- yanın emsıresı e ce ve et Manisalı Yeşil hoca ve A.klıi 
dieu'nun arl;t~ siya_!l dü!~nları tanı leyhtarlan pltnlarına halel vermekte Yekta hanımlar karar hakimli- aarlı kömürcü hoca'mn muhake 
fınd:m _kend~111e hucum ıÇtn ~kav olduğu telakkisinde b~lu~drr- ğio.c:e tahliye ve bugün latanbu· mesi yalanda batlıyacaktır. Ka-
1'!.tlı bır vesile o1!'n bu meselcyı ~- tar. Pravada agzetesi dıyor ki: fa hareket ettiler. Tarikatla biki · y ·ı B b' · ;ı:a· 
""' ederken l:omısyon pek çok kim- " Komisyonda Sovyet Rusya itti- _ rar mı qı a ınm ce .. 
ıeleri dinledi. Naz::r, meb'us, sef'ır, hadınm davet edÜmesini tehir için ça m~g.~~. ~~ugu an~~tda~ alay nın 146 nci maddesi, kümür~ 
ve saire hep çağrıldı .. Tardieu kabi- lışan Briand nihayet bir sureti tesvi- muftüluğünden mutekaıt Zıya- bocanın 163 üncii ile tecziyelerı• 
ne.inde adliye. nazırlığı etmiı olan yeye karşı razı obxıu~ ve Sovyet Rus- ettin Rizeden bugün Menemene ni iatemiıtir. 
ayandan ve eski mcb'uaan reİIİ Rao..t yanın bu daveti kabul etmeyeceğini getirildi. Yarın isticvap oluna- -=-------
kPerek t ~üfli.· 1~~ bir zamaşn· bud: zannederek davet kararını kabul ettir cak, ilin edilen müddet zarfın· Edebı·yat hocası 

1 
u muşavar Jg•ftl yapnufhr. ım ı miştir. Bu manevra, Briandı muvaf- . • . 
ken~ne _bu itte büyük bir mesuli- fak etmedi. Cenevrede Avrupa ittihat d'!" sılabıru t~lı~ etmeyen .M'!"· 
yet hı•se•• ~yr~or. . çıları hangi vasıta ile ve kimin zora- maadan Haht Dıvana venldı. tevkif olundu 

. Raoul. Pent'uı ve nazırlık e~t nna olan iktısadi buhraru bir netice- Foça kaymakamı Lutfi, jandat'-
dia"" .. ataka~arın_ '.°uhakeme.edil- ye erdirmek istediklerini bilyük halk ma kumandanı Tahir B.ler hak- IZMIR, 11 (Milliyet) - Sı· 

da muhakemelerini kararlaştırdı 

mek uza-e dıvaıu alıye ıevkedılmele kitleleri huzurunda itiraf mecburiye- land ki t·"-'-'kata d 1 vas muallı"m mektebı' edebiyat 
Curtl,.. ri cihetine gide~~ı.. deniyor. Divanı · d '-la klardtr a iWKl evam O unu 

Von ~ """ tın e "" ca ... Ald • aı· ö ka u· · H l"d" hak ed ~-~yan .. m~liıinde ~t!;U'. Sö.yl~~ İzvestiya gazetesi diyor ki: yor ••. ıg~ m umata g re mua ımı a ı ID mu em eıı 
Alman hariciye nazırı Von dıgıne gore.ayan meclııı böyle bır ııı "Eğer Cemiyeti Akvam, Rusyaya rar bakımı Foçalı maznunlara ıonra tevkifine karar verilmiş-

Curtius aleyhinde hazırlanan intaç etmeğe pek de müte. ... ayil de-- karşı harp için teşkil edilmediğine i- . iskence yaptıkları anludan kay tir. 
h üc uml ara rağmen mevki İnde ğildir • Bir zarif Fransız muharriri naruyorsa onu A vru panmmu kaddera l!!!!!!!!!!!!!!!!i!!!!i!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!l!!!!!!!l!!!!!!:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

kalan ve bu mevkii bir kat daha bundan bahsed"':k:'~ diyordu .ki: t•ru aı~kadar eden tekmil konferansla ' lJıvanı hapte dÜnkÜ 
tahkim eden bir devlet adamı- - Ayan meclmnın Ooustrıc mese ra davet etmelidir. Bununla beraber, Arazi kanunu 

Ô , , D lesinde alakadar na:ıır ve meb'usları Avrupa ittihadı komisyonu denilen h k J 
drr. len harıcrye nazırr r. mu~akeme etme~i ~ek de arzu etme komisyon, Almanya ile İtalyanın in- mu a eme er (Başı ı inci sahifede) 
Stressemann Almanyanın ha- mes~ne ~ebep basıttir: . . . giltere tarafından müzaheret gören (B 1 . . h'f d ) ket edilerek tanzim edildiği bildiril-
rici siyasetini eski galiplerle an Şımdıye kadar ayan meclioı diva- tekliflerine rağmen bu basit teşeb- aşı ıncı sa 1 e e kttdir 
]aşmak ve uzlaşmak esasına is- nı ati olarak kiıni muhakeme ettiyse büsü yapmağa karar vermiştir Ko- olmuştur. me.,.__ • li "b d . . i 

o adam çok ıı:eçmeden iyan azası ara misyonun bu kararı komisyon. azası MENE MEN, 10 (A.A) - Divaru ~un_ dyıalaam a vergııııb' n varc-! tinat ettirmi~ ve bundan mem- F • h b ·· ı· hk · ··~1 d dat wı:erm e mmasmın ır gaye sına karıştL. akat ayan meclisi bu ndan bir kısmının Sovyet Rusyaya ar ı o~ ı ma emesı, .o'> ~ en ~onra • dilerek ancak eli....,. 
leketi hesabrna zarar değil, fa- ite kartşmağı istemese bile muhal<- karşı miltecaviz hareket ihzarı ile gene Mıralay Ata Beym rıyas~tinde duemliu lakıtlrih det .ı.·k dil- -'-t .. 

1
.-

0 l'd go-rmu-ştu•· Ôlen nazırın ha kak la b' d ki, d b Beyazıt ve Eyı"p camı"len· va"/zı "'"Yh m e e er e •• .,ı e """' e 0 e • - o n ır §ey var ır o a u meşğul oldukları tarzında izah ede- ~- b il k d t · d k t ... 
leli Von Curtius da bu meslek- yüksek meclisin bu vaziyette bir vazi bilir Sovyet hükilmeti Avrupa itti- Abdülhakim ve Akrisarlı manifatu- ~ ".~u er ma 18 1 e~ e __ ".':':,_, __ 

f · ld ' d F · O · · ' Ah t Ra "t Akhisarlı ha kamul mevcut olmadıgr ve ..,._......,....,. te devam eden bir nazırdır. Al esı o ugu ur. ransada uıtrıc me hadı komisyonunun umumiyet itiba- racı me şı • gene · . . d . 
11 

. . ekil! rl 
' . . ,.., . ,,_,_, fu Hasan Laz Mustafa, Hacı Hilse- timiz e. zırııat usu erımn ve ' e manyada bu siyasetin aleyhin- se.esının paU<U< vermesı eı.....-ı umu· rile ne istediğini mahallinde öğren- . . . . · h - · tizam albna almmaınış 

d • ''] 'l "k" k miyeyi az mı telaıa düşilrdü? Ufak mek irin bir heyeti murahhasa gön- yin Fehmı Efendilenn muhakemelen n1ınd • enu;z •dan . l .. . . 1 de olanlar yok egı , bı a ıs pe b' ı · 1. d ki • d ttı." M unlar ela o ugu sıra ll'll ıızenne vergı a • sermaye sa ıp en, e ın e avucun- dermeğc karar vermiştir Bu karar ne evam e az:n arasın mak . • • • tla ta . . Uıı 
çoktur. Fakat memleketin mu- dalci paraları iıletmek için bir banka Avrupanm bir kısmının ~ ol- ı:ayri mevkuf olarak tahtı muhakeme ,_,_ ıçm anzı ~~~-~mb y~n":::nı 
kadd t "d k · · d b 1 · k' f • lmak ' ye alınm•A 1 Ankara Eytam ve em "'"" bulunmadıg.......... u un • em mı l are mev ıın e u ya yer eştirere aız a ıateye.... doğu için dlger tarafına daha ziyade ..__,, o an .. kı .. iu 
lunan mes'ul devlet adamlart ler az faize kaılmayıp çok para ver- lliznn olan aklı selimden mWhem- l~ bank:ısı memur~arından Mehmet huıulwıe. ~ y~et esası uzer • 
b -nkü Al a h hangı· meüi vadeden• iİ.ı' takım açık aözle- d" Şerafeddın Bey dahi vardır. den vercınm cibayetıne devam zam ugu many yı er 0 

n ır.,, eti -rüld- - - zikredilm kte-. . l rin kurbanı oluyorlar. Oustric mese Bundan sonra Şerdeddin Beyin r go ugu aynca e 
bır sergÜ!jet ve maceca yo una !elinde de bö·:1- ~uu şun· eli yapılma il t tt'k karanı' • dir. Yeni kanun .ı...ıet mulhak ve bo 

k _, · • 1 ~·"!~" · m s an amesıne nazaran, .. 1 sev etmeıp caız • gorm~z .'!r. •• ıazun ıreren şey tasarrufla biriken Emniyeti suiistimal hakkında yapıtan ilk tah.kitıat netice ıu•İ ~_!Çelerile i~ edile~ tetekkıı 
Von Curtıusun a!iagıda gorüle- bu balkın parıil,.;ını ötekinin beriki- sinde Abıfülhlıkimin evinde zuhur e- lere •ili.yet husası i.darelenne ve ~ 
cek nutku bu itibarla az şayanı nin cebine inn'ieltten korumak ıçın NEVYORK, 10 (A.A). - Arala- den ve geçen 1930 senesi yaz mev- le_di~ere, ~fii "".'umiyeıı:e . bi>· 
dikkat değildir. tedbirler almakta. Fakat bunun için r~da 11 K. ~vve~de 7 S mily?n d~la; siminde kendisi tarafından yazıldığı d~ cihetlere ~t ~up _ıcar ve ısti~. 
BERLİN, 10 (A.A) _ Rayhiştag ne y~pıl'..'"? .. Devletin yapacağı şey miktarında bır z~etle gışeleruu kend~ ikrari!.e anlaşılan me~up ~ek- ~e."en -~a:ıı -~~n ıslah -..e .'nki 

meclisinde hariciye bütçesinin miiz.~- bu hıleka~~ora Jı;arşr cezaları artbr- kap~§ o~n .Ame~ !'8nkası mü- Jc:ılenn seddınden sonra tarika~ ışle- pfı ıçın vucuda getırılen um~mı fi. 
keresi esnasında M. Von Curtius, bir ~ak olahaiır. !:aka! bu_ halkın gene dil~ ile mw;tür .mua~ , bul~n~n 7 rile uğraştığı bu yolda bazı .hizmet- clanlıldar, meyvalı~, umuma ~ey• 
nutuk irat ederek bilhassa Cenevre- o~·lc parlak kai' vaıtlerıne kapılması- mümtaz ~~~.~ emru:re~ auu.~ ter ifa eylediği anlaşı1dığmdan 677 danlar, bahçeler, koylerde uınunn har 
de sarfedilen mesainin ve hassaten na mini olur mu? .. Demek ki, lazım ve muh~elıf cu~ler artıkap • ıle ı.t- numaralı kanunun birinci fıkrasına inan yerlerile ziraate elveritli olına
Avrupa komitesinin ınıısrı.ıf olan faa- olan şey halk?' ur";"'k olması, öyle ham edilmekt~dırl~.r. Muma~eybı~ tevfikan Divanı harbı örfide duruş- dığı gibi sair suretle ete iıtifade edil
liyetinin tam bir teşriki mesai ·zihr.i- parlak kar v~~erıru~ !:ne§ru. ~ir ka- h":k~nda tevkif muzekkerelen kesiJ, nıası yapılmak üzere hakkında son meyen taşlık ba.tekt k arazi vergide.. 
yeti dahilinde cereyan etmiş olduğu- -zanç ol~ayacagını .d~şunınesıdır.. mıştır. · tahkikatın açılması ve 80 kuru§ istin- muaf tutulmaktadır. Yeniden vücuda 
nu beyan etmiştir. Mumaifeyh, F.r.an ?uıtrıc mescfo .. run F~ansız. •çtİ· Fransada müflis banker tak.harcmm kendisinden almması is- getirile<ek bağlar, meyvalıklar b~ 
sa ile mevcut olan münasebatı ihlal ı ,maı hayatında uyaudırdıgı teıır bu- . teruyordu. ocne, zeytinlikler 12 se.1e hükümetçe 
etmekte bulunan müşkülatm yalan ,dur. 1 • uı• .PARİ~, 10 (A.A_) - Banker Ous- Maznunun istievabmdan sonra muayyen bir mmtaka iskan edilen mu 
bir zamanda iktiham edilmesi temenni • . • • ~rıc tahkıkat ko~ıs:l'.onu hu~~_runda müddei umumi muavini Ruat Bey: hacır ve aşaire verilen arazi "" husu-
sini izhar eyledikten sonr demiştirki: Yunanıstanın sıyaseti ıfade -vermekten ımtına ettıgınden. Hazır maznunlardan Abdülha. ıi kanunlar ve usullerile yeniden ze· 

- ~ilvaki Alman.yanın ı;ıü.t~le- ATİNA 10 {A.A) _ Atina Ajan- ko~i•.Y0.n tarafı'.'da~ Adliy:'ye tevdi kim Efendinin bir diger milridi daha riyata elverişli bir bale getirilen ar.W 
~atı a_d~ane ~e ~?slihane b~r ıtılaf l sı bildiriy~r: ltıl"iciye n~ırı M. Mi- edılmıştir. M. Peret.de .komısyo~ h~- vardır. Bu mürit, Sıvasta edebi:l'.at ı üçer ıene, yeniden vücuda getirilecek 
ile tatmın edılebılır. Ve yem Avru- halakopulos harici siyasetten bahse- zuruna çı~aktan ~tina e~ti~. muallimi Halit Turhan Efendidir • ormanlar 20 aene vergiden muaftır. 
pay daha büyük bir Alman hara- den Cem· ~ti akvam meclisinin Yalnız, komısyona hır me"!'1p gon e Mumaileyh hakkında tahkikat yapıl Her ban&i bir köy ye 111 kasalıa tehir 
besi esası üzerine inşa etmek doğru içtimaı m':.aisin• ve bilhassa Avr~p: rerek' e.vvelce _ yap~ış oldugu 1:,°~ana makta ve bu tahkikat ikmal edilmek arazisinin temammın ve ya muayyen 
değild.ir; . . . ittihadı hakkındaki mukarrerata dair tın. kalı oldugu m~taleasında u un- üzere bulunduğundan görülmekte o- bir lmrnınm mahsulatı seylip, dclu, 
Harıcıye nazm, tahdidı tesl!hat- mühim beyanatta bulunmuşur. Nazır dugunu beyan etmıştir. lan dava ile irtibatı mevcut bulunma- yangın, baatalık ve sair ıurelile zarar 

tan b~se~er~k Atı;nany~run hali ha· demiştir ki: , Amerikada işsizler ıu noktasından tevhiden rilyeti için c!Wdüiü takdirde idari tahkikatla bu 
zırdaki muthış teslihatı ıpka eden ve -Bu fikir tehakkuk ettiği zaman .. mezkQr dava dosyasının celbine ve mıntakıınrn 

0 
seneye ait vergisini kı• 

hatta bun!~ tezyi~ne müsa~de.e:r- Avrupa efkllrı umumiyesl .M. Ariııtid . NEVYO~K, 10 \~A>. - Bugun bu defa davası tevhit. edilen Şerafed men ve ya tamamen terkin etmek hu 
leyen tahdidi teslihat. komıtı:.sının Briandın ismini Avrupa tnilletleri ta bır çok tchU:lerde nun;ıa~er ya~ıl- din Efendi baklı:mdald görülen muhal ıuıunda maliye vekaletine aatabiyet 

b
rapor

1
unu kabul Ae1tmemış oldugunu. rihinin en büyük ve en asil bir eseri- mışüz ~· V~gtoknda ,_ışsızleilrl ":'pıtol keme 11.e kendisinin Abdülh!ıkim Efen Ysilmelıtedir. 

atır atım§ ve manyarun umumı . ··ı bb" . olarak yad d lı:tir erıne yuruycre mumess en mec diye ya%dıit mektuplar ve cevaplann . • . • . 
tahdidi teslihatın tahakkuk sahası- runN mu eşı;.re:~ben Cene e ~ce M · !isine kabul edilmelerini istemiıler· da kendisinin tarikat mensubu oldu- Arazi vergr.&ımn ~~ahı uazı •! 
na iaalini talep etmeğe ve diger mem H ~zır muil vaki 'müki! vr ~ d · dir. Kendilerine ahaliye mahsus aıra ğunu ve bilhassa velinimetim efen-'~ ~ usulü. ile .ve hu•
leketlerin istedikleri emnüseltmetin een .~~.1: h tarafında:~! n an !arda yer almalarına müaaade edilınit dim beni evlitlığa kabul buyurun au- bülriimlenne son tayın edilen ve ya 

1 aynnu istemeğe hakkı olduğunu ve vAt.muşah'"k~~ ytl 1• nezdlnd Y~-~ tir. Nevyorkta be§ bin kişi bir nllına- retinde kullandığt elfazı tazimlyeden edilecek lı:rymetlerdir,. Verci niıbeti 
. .. d ına u .uue er e yaplYD, . . d ka ••'·k 1 • iatima1 edil • te 

muhtem~l b;r tecavı:ze .::~:: h~ ~t- Fransa ve İtalya tarafından muzahe- yış ~:ı':lı ıııe~ ~"'d; ~·;;ı maksadı ken~~":İni müridan sırasına :;raa~ bul en. ~.Y•ıu;.tl 
ları~Iı' muda ":" ~tmege o ugu ret gören ıe,ebbüsten bahsetmit Ve latır.tta b' •bed ~ya .....,;a • ~eçibamelak i~~fı' ahinn.lat~dır. ~~. • v'.""'bi d unan bearııledaa. açın b d tlae .,.. 
nu ı .ıve ctmıştir. Yunanistarun hüsnü niyetini b" d f n ır ar e z ur ----, ve po- ıti r m ey gayrı mev-. ... , nnan n e onu, ıye u u rı 

M. Von Curtius, Alman - Leh ih- dah . ha ed k, hakem~ ~~ lia mildahale...., nümayİ§Çilere hucum olarak bulunmaaı caiz olınayacağm- dahilinde bulunan irath arsalar içiıı 
tilafırun halledilmiş olmasından dola bul ae~ği r · .;'7emiş ve deıni§ti ki; mecburiyetinde kalmıştır. dan tevkifini talep ederim, demig ve 

1 

kıymetlerinin binde 12 ai, iratıız ar-
yı beyanı memnuniyet etmiştir. _ ıu:;_\1/ zamanda hall~e.' ltalya-Fransa ihtilafı ~eye!i hikim.e, ikinci toplaOIJta key: ..ı... için kıymetlerinin binde bqi-. 

~ı;:RLİN, 11 (A.A) - ~azeteler, yecek olan meselelerin en muslihane . fıyeti teze'?Wr ederek Turhan Efendi! dir. Arazi -..ergisi bet" mahallin zira• 
barıcıye nazr M. Von Gurttusun Re- ve beynelmilel ihtilillarda en ameli PARİS, 11 (A.A) - Echo de Pa- hakkındaki dava dosyaaınm bu muba ve iktısadi vaziyetine göre vilayet u
ichstag meclisinde söylediği nutkun ve en namuıkir ne bir tarz la ha- ria gazetesi, tahdidi teslihat itlerini keme ile tevhidi için dunışmanın baş • ecli 1 • • -taleaları alma-
6 n~ktada hiilllsa ~ebileceğine dik- kem usulil ile ıı:ı ve tesviye 

0ed~ece- takibe ~ !he Donald ~d!'n me ka bir pne ta~e ve Şeraf"?din E- :ıı:,:;;ye ~=.,":,~ tayin oluna
katı celbetmektedır . . . .. ğini arzu ve ümit ediyoruz. Abi tak- ~ur ed.ili_ni§ .olan M. Craıgı~ run Pa- f~ndi hakkındaki mubakemerun gay- ak müddeti.,,, zarfında iki taksiU• 

1 .-:"~!manya, Avrupa bırliğinin dirde, kendi mütalebatı tetkik edil- nııe geldiğini..~~~ YerCn ~ır ~- n ~lruf olarak. d~amma karar ve- tahsil ohınacakln'. Arazinin her hangi 
temı?~. ugrunda Fransu _muh.~sına meden kendimıe vaki olacalı: miltale- smda M. Gr~gıe mn Parla ile ~rı;ıa rlldiği tefhim edilmıftlr. Muhakeme- bir ...... le hal ve ehemmiyetinde vu
verdıgı ".~vabm çerçevesı harıcıne çık batın tehakkuk ettiğini görmek Yu- aras~n~ y~nıden milkfilemeye &iri§il- yann de-..am edecektir. ku bula.cak tebeddülatta kıymetleri 
ma~":"' uzere çalı'!"'8kta devam et- nan milleti için mümkün olmayacak- nıeaını temine çalrııacağr aannında bu Firari idam mahkUmu yeniden takdir edilir. 
melidir ve edecektir. . tır Bu müvazenesi>:liğe ve b 601• lunmaktadtr. 

2 - 1932 de toplanacak tahdidi kil~ adaletsizliğe mani olmalı:~ ;;f Bu gazete, Londra hUldlnıetinln tzMtR, 10 _İdam firarisinin taki Bir ııehir veya kasaba ve ya köyün 
teslihat konferansı diger devletlerin ki Yunan hülı:funeti beynetoıi 1 hır· İtalyanın babrt tetlihatma kartı Fran binde bulunan Menemen jandarma t'tm•mmdaki arazi ve arsaların ve ya
sillihlarını kafi derecede tahdit ve ya ~k taraf dan meşru olarak :.ru.,, u- ııarun ayni sure~e hareket ederek bir kumandanı Halit Bey milfrezesile hut bir mınlab ve ya mevkide bolu· 
tenkis etmeleri neticesine -..aramadığı olduğu te~ Çt.teleremUraca la lf akaülamelde bulunmasından korktu • birlikte avdet ett:i. Şimdiye kadar ya- nan arazinin mahalle, meydan, sokak 
takdirde Almanya yeniden silahlan- bur kalml§tır Bu suretledir ~ ~ ğunu, ild hilkUmetin bahrt inşaatla- pılan Bra§tırmalarda Hüseyiniu Ge- lar~ ~ umumiyetle ~et
mak hakkını istimal edecektir kabil mutaleba~ ikiz olarak ~ e nru tatil etmeği taahhüt ettikleri diz nehrine kadar geldiği ve nehri yU len ea az iki oene devam edecegı talı 
· 3 -;:- . Alma.nı;a, di~er devletlerin cektir .Sabık başvekil KafanWırt!~e ~üddet. ~arfmda ~ansanm. ancalı: 26 zerelı: ge~mek istediği aıılq.ıldı. min !'!~ heı- hangi sebeple yüzde 
~sken •.ıyasetınm 1!'1f!lhem bdul~nddu- diger fırka reisleri hü.ldlmetin nazarı bğıınhtalonilid 

1
to 1bacmınde ~edmı yaptırdı- Nehirde bu sırada su çok ve akıntı 20 rıısbetinde artar ve ya eksilir•• 

gu e'.°"'ret ve. ~ amet um. ~·~ en dikkatini bati hazırdaki müzakerat Ü· e ta yaıu_n aynı evre es~- kuvvetlidir. Bu sebeple firarinin neh- mükell"!l~in. ve ya ~me~~rlarmıo 
kendısU:Un de 19tıfade etmesını ıste- zerine celbederek, hükftmetin müm- ~mda ~4,000 tonilatoluk gemi denıze ri geçmek iııterken boğulduğu tahmin talepten uzenne buouaı tadılat yapıl• 
mektedar; . . . . kün olan en iyl neticeyi elde etmek ındirmiş olduğunu yazmaktadır. ediliyor. Nehir boyu nihayetine ka- 111caktır!!!!!!!!!!!!. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!il 

4 
- ~manya, tah_didı tesl~hat ~- için muhik ve bitaraf bir hüküm te- Japon sularında kaza dar aranacaktır. • . birine kaçmıştıx ve ya kaçmak frrstı-

zart komısyonunun vasıl oldugu neti- · d bil k tar da bar k . Bu hususta batıra gelen ihtimaller ru beklemektedı'r. 
1 il . .. d""' .• ··ıaıeaıar il mm e e ece z e et etmesi KYO (AA t if" ce er ve en sur ugu mu e 1.. da at · 1 d" TO , 11 . ) - ndopac ı- şunlardır: 

kendini bağlı addetmemektedir. uzumun ısr etmı§ er ır. que Ajansının vediği bir habere göre, 1- Hüseyin küçük Mendirea neb Her ihtimale karşı Hüseyine çok 
5 - Almanya, sahip olduğu haklar Tona nehri dondu geçen haftanın son günlerinde vuku rfne atılarak intihar etmiştir. benzeyen kardeşi Ahmedin !otografi· 

inkh edilmediği milddetçe, Cemiyeti bulan şiddetli kar fırtmalan muhtelif 2 _ Dağda soğuktan donarak öl- teri çoğaltılarak her tarafa gönderil• 
Akvamdan çekilmek niyetini aıı1A BOKREŞ 10 _ Tuna nehrinin yerlerde bazı kimselerin ölümü ile müttür. cektlr. Ahmet divanı harpçe beş sen• 
beslememektedir. • tar fl ' d .. th. k1 bir çok kazalara sebep olmuştur. 2 3 _ Bir mağarada aç olarak Ölümü ye mahkum olanlar arasındadır. 

6 Alma Y ı•-- t t aşagı a arın a mu ış soğu ar ka • S ki · b • 1 b k1 kted İdam !ıranın· • • H"•eyın' va....,'e ı·aıı· - nya, oung p anım- a - hükG 1 d B" k .. . vapur zaya ugraınış, şı ogu - e eme ir. _ .. , ... 
bik kabiliyetini hai>: olmasmdan emin m erm~ .ır. ır ~ç gu~den .!"'n muş. 7 ki~i dP ortadan kaybolmuştur. 4 - Askerlik zamanından sonra darma çavuşluğu, ondan sonra da 
bulıımnamakl~ ~raber - yırtmak ve sathında buyük buz kitlelen yuzen Bir şirnernlifer kazasında da 7 ki§i kaı;akçılığa başladığı ve mmtab.ıım.ı uzun müddet kaçakçılık ettiği için b~ 

ı parçalamak nıyetinde değildir. tuna nehri taınamen donmuıtur. • ölmüştür. ; peİ< iyi bildiği için karşı adalardan havaliyi çok iyi tanımaktarl:r . 
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Pahalılık 
Gayri milli sokak Esnaf ve amele için.. Havanın karlaması 
isimleri değişecek yüzünden zail oldu Hayat 914 senesine 
Numerotoj dolayısile değiıtiril•n Esnaf ve aınele işleri için Oç dört ıründenberi havaların so- nazaran 

Dan harıta bir/ilinde toplanan fabrlkatlJrler komisyonu 

Yeni muamele vergisi 
layihası ağır mı ? 

Fabrikatörler muamele vergisinin 
tamamen lağvını isteyorlar 

cadde ve sokak ioimlerinden bazıları iuk ve karlı gitmesi ıebrin umumi 
ecnebi ve gayri milli olduf;u için iti- bir komi.~yon te.:kil edildi aılıhitai Üzerinde müabet bir teıir 12,5 misli pahalı .. 
razı mucip olmuıtu. Bu kabil iıimle- iJI Y yapnuıtır. Birçokmevaim baıtalıklan 
re ekseriyetle Beyoğlu cihetinde te· zail olmuıtur. · Sıh· İstanbul ticaret odası tapfmdan 
sadüf edilmektedir. Bu meyanda Bu komisyon işçilerin selamet ve terfihi nok- biye müdürü Ali yapılan son istatistiklere gore, g er 

~~;.a~:"'.~~:;:b:,~· ~r~;,n:et~: tasından icapeden esasları hazırlayacakhr.. !:~~~:: ~: 1 ~,:;,:r~:_:;
1t::'e::~ı~~~~~i~ı;;::1:!:.:. 

nacaktır. Bir de meaeUi Haçapulo pa buıuıta demittir rafına nisbetle yüzde 1239 kadar rt· 
sajı ve saire gibi iıimler vardır ki , ki: mıştır. 
bunlar şahaa ait yerler olduğu için Havaların soğu! Yeyecek ve içecek maddeleri Yiiz-
tebdillne imkan görülmemektedir. ve karlı gitmeıi her de 1195 yakma, aydınlatma ve temiz 

İtirazı mucip sokaklardan biri de keai bilmecburiye leme maddeleri yüzde 1229 giyecek 
Alyon dur. Bu hususta numerotaj me kurumaia, daha 

11
_ eşya ve ev eşyası yüzde 1342, ev ki-

muru diyor ki: kı giyinmefe ihbar e · raaı yüzde 1666, sigara, veaaiti nak· 
" - Belediye nasıl olsun., aualine eli B !iye gibi dig" er muhtelif masraflar yor. unun için tabiatilc hastalık 

kar-ı ilk müsbet cevabı veren ve ismi ___ ı yüzde 982, sigorta yuz·· de 1239 nisbe-' .._.ıyor. Kar tehrin umumi sıhhati 
belediye tarihine kanıan bu adam i- · tinde tezayüt etmiftlr. üzerinede büınil teıir yapnuftır. Ma. 
çin bu kadar kadirşinaslık çok değil- amafıh gene kendini ütüten baıta o- Maamafih kanunevvelde pahalılık 
dir. lur, ÜfÜtmeyen olmaz., , teırini saniye nazaran biraz hafiflcye 

Harbiye caddesinin de ismi delif- rek yüzde 1348 den yüzde 1239 a 
tirilmiş, Harbiyeden Taksime kadar dllf'nlittllr. 

Sanayi birlltinde yeni muamele ver -ruz kalacaktır. olan sahaya Clirnburiyet caddesi na- Uagdar Be 1929 senesine v~sati olarak yüzde 
gisi kanun llyihaıımı tetlı:ilı: için inti Fabrikatörlerin teıldl ettikleri ko· mı verilmi§tir. Harbiye mektebi ya- l.ı ı g 1381 nisbetinde olan hayat pahalılı-
hap olunan komisyon dün toplanmı§ misyon bu huıuotaki broı~re eaas o· nından Maçkaya yeni bir cadde açıl- Meb'usluktan ıskat edilen sabık ğmılilf~~~- senesinde yüzde 1272 ye diq 
tır. Jacak ve··üri· bugünlerde ıkmal ede- makta olup buraya Harbiye caddesi t ·~ - kti ıtanbul meb'usu Haydar Beyden is- İ · 'ki d h 

Komiayon, yeni '-nun liyihaıında cektir. . namı verilece ·r. E ı/ I . t kil dil le 1 . dad "'- statıstı er e ayat pahalılığında ... sna ve amele cemiyetleri çın eş e en om syon ıizasından tır ı uurm gelen çek, huviyet eliz· t dri ı tt k 
fabrikatörler aleyhinde mevcut ah'-" Mı'Jli sanayı· erbabının muhik teJC .. b • d · e c sure e su ut vuku bulduğu "" 1 b l hb Kadri Beg V•hbl Be11 Muhaln Beg anı ve saıre gibi nezdinde bulunan ka dedilm kt d' ını teıbit ederek kaleme alacalı ra- büılerinin nazarı itibara alınacağı ti- stan u re en vesaik iıtirdat edilerek hükQmeti 

1 o e e ır. 
poru dün de yuclıtmıız ıibi An· mit edilmektedir. . . l bul hr. hbe . . tanz . Halk fırkası 1ıeşkilit heyeti 

1 
Vehbi Beyllerden mü,rekkep bir merkeziyeye gönderilmi§tir. da meclisi dün 

karaya bir heyeti mahıu• ile gön- Ticaret Oda11 kongreırt11n atan şe 1 re nrun . ımı f · . ·· k · _ ı.. • l · · · t J d 
derecelrtlr. . nkü . timar etrafındaki buırhk.devam.edıyor. B~ e.sna ~emı~etlcrı ve amele uze onnsyon t.~!t"'ı edilmışt1':'. . op anma ı 

Birlik erlıinından biri demittir ki. bu~ ıç k . b huıuıta nlimune ittihaz edilecek harı- nndekı tetkıkatrna ehemmiyet- Bu komısyon bazı muhım Men'i rekabet layihast İstanbul ticaret od'5 ı meclisi dün 
- Yeni kanun liyihuı, eslriain: ünİsttanblaunlatcaıc:~: c;:•iıçti~:~:ıı~ ta bazk ırb~nmııtır. Maamahalkfih tırlaehb~I r li bir şekilde devam etmektedir. esaslan not halinde tespit et- Ticaret odaaı tarafından vapurcu- toplanacaktı. 

g op · anca ır aene sonra asa ıe- kt f kat k·r h • · Fakat ha ka 1ı im d 1 
den daha atır ahkimı muhtevi bulun sanayi ıiyaseti için s. anayi müfettit· c•ktir. Fırka bilhassa amele işlerine, me e ve ır . eş 1 at ey etı- lar araaındaki ralı:ebatin men'i iç.in .1 varun r 

0 ası 0 
ayt-

d B f d 
• tm !et d h 1 •--- ı·...:L sı e ancak 4 aza geldiğinden içtima 

maktadır. lerinden Bllrhaned . .'°. ... tara. m an yaşayış şeraitine azami dikkat ne arze. e e ır. azır anan ...... un a7u.aamda mem- gelecek çarşambaya brrakılmıtşrr . 
. Evvelce yalnız beyannamelerin ve hazırlanan rapor goruşü!ecektir. Ra- Jtf aiye mütehassısı etmektedir Komısyon mesaısını pazar nuiyete rafmen pyri mctru reka- T 

rilmesl için tayin edilen müddet zar- porda, aanayi işlerindeki nokaanlar- . ~ · . . . gününe kadar ikmal etmiş bu- bet yapanlardan 500-5000 liraya lı:a. İcaret borsasının 
fınd~ gimdllı;i k~nun liyihasına &öre dan. bah~dllerek bilhas.sa Pa:~!~ Almanyadan celbine karar verilen T~şkılit ?eyetı re.ısı _Afyo~ lunacaktır. dar ceza alınması teıbit edilmiştir. rüsumu ağır mı? 
verginin tedıyeeı de mecburi olacak- ve ıpeklı mensucat derı ve ~o itfaiye mlitehassısının ne zaman hare mebusu An ve Tekırdag meb Ar B b ·· A k · d 
ttr. canayiinln inldp.fına ehemmıyet ve- ket edece><i Bertin sefaretimizden so· usu Cemil Beyleır dün Ciba'li k ı • ugun n :ıraya ıp : 1 S ' 1 Bir gazete ilı:tısati buhranın tahfif 

Zaten mevcut himaye ve yardım rilmetıi ileri sürülmekte ve yapılacak 6 f bri . . ce ve bay•ram ertesı şehrırr.ı- an lif hadiseleri için ticaret borsası masrafının tenzil 
bile ldfi olmadığı için fabrikaları in- fCyleri bir programla gösterilmekte- rulmuştur. M~maileyhin bu ay so- a kasma gıderek tetkıkatta ze avdet ederek mesaisine de- edilmeıılni ileri sürmektedir. 
kişaf ettirmek üzere alınacak y-.ln• dir . nunda gelmeaı beklenmektedir . bulunmuşlar ve fabrikayı baş- vaın edecektir. M•• k•} Borsa reisi Furtun zade Murat B. 
eoaılı tedbir mua~ele vergisini kal- . Bu _rap.or. a~k~darlar ara~•nı: 1ıı•ı tan aşağı gezeııe'k izahat alınış- Cemil B. burada kalacak ve Usta l ressamlar b~nun gayri varit olduğunu söyle-

dırmaktan ibaret~•~·. . .. rı ~Afı ::r~~~:r~~;~d;~c~ğ~u~öyle~~- Terkos suyu veren lard_ır. Bilhassa memleketimiz- komisyonun verdiği raporlar ü- • • mı:_v;.lc~ı:rıı:;:ı~1~:U:;~:~ reeim 
M.uamele ".erıııaı il&'." ~dilmcdıği m:, n S lokantalar deki amele hayatına daha pra- zerinde meşgul olacaktıır. Ali sergISl binde ikiden ibarettir ki, deruhte et-

takdırde fabrıkalar şedit bır buhrana Y · .. . . . tik ve faydalı bior şekil vermek B. Darüşşefaka lisesile daha Müıtakil re11amlar ve heylı:eltraı- tiği mühim vczaifin ifası için lazım 
~azı lokantalarda m~şterıye ıyı su için çalışılmaktadır. Bir amele- bazı mektepleri ziyaret etmiş- lar birliği 4 üncü ıerriıi IS ıulıat pa gelen maaarifi temin etmek üzere a-

Kilçük haberler 

Mahrukat ihtikarına 
başladılar •. 

yerıne terkos suyu venlmekte oldu- nin günde ne k d hştıg" 1 t' zar ırünü Beyoğlunda, eski Karpiç lınması zaruridir.,. 
• d 'k• dil · lnd bel di a ar ça ' ır. lok t --• d ıl A b gun an ,. ayet e dığ en e ye . 1 . d an aaırun oaıonun a aç acaktır. vrupaya oyan k 

. . yevmıye eırı randıman erece- Eanaf h.. ·yet ·· d ı üh' • L,_ • • • • • ma ce bu hususta teftışat ıcrasma karar l . . ' . , uvı cuz an an m un .,... san at h&d11e11 telilı:ki e- • • •• d "l 
verilmiştir. en tetkık edılmeiçtedır. . .. .. . . . . dilmeğe liyık olan bu büyük ıergi- ıçın gon erı en 

ltalyaya gönderilen 

paketlerden 

Hasta amele Ye ioıriye yardım Tıcar~t mu~urıyetı murakiplerı es .ı.. üzden fazla tabi b k kumaşlar 
d k ·· ""' nar cemıyetlerı masraflarında esaslı ': Y . o, ey eller, 

e ece muesseseler açmak ta- bir tasarruf temini için tetkikatta bu- mıma~ pro~er,. ve ~e:cyini aan'at Ticaret odasına müracaat eden ba 
savv_u:u bu m~yandadır. Fırka ı ıunmaktadır. Bundan batka-50 kurut eserlerı teı~r .~dılecelı:~. Reımi kü- zı tacirlere, boyanmak üzere Avrupa 
teşkılat hey'etı kendi verdiği di olan esnaf cüzdanlarının 15 kurup ~t pazar gunu davetliler •e gazete- ya gönderilen kuıt13flara vazedilen 
.rektifler üzerinde çalışmak ve indirilmesi için de teşebbüsatta bulu- c~ler huzu':""~a .• yapda.~tır. ~er- gümrük mühürleri elaıerya düştü -

Belediye ihtikara karşı tedbir aımak alınan noksan paralar en ince teferriiatma kadar işte- nıı1aca1rtrr. . . . " .. pazart ... ırununden •tibaren .... ar için tekrar memleketimize ithal edi-t .. . yebilmek için ticaret müdürü C~yetlenn kayrt ücretlennın de muddetle umuma açak bulunacaktır_ lirken mütlril.tta maruz kaldıklarını 

l
• •n şı·ka" yet bekleyor talyaya gondenlecek poırta Muh . ba .. a1c· K dri tenzıli mutaaavverdir. Bu huıuıta Ti- bildi.mıİftir . 
Çl ,. , paketlerinden 240 kunış ücret . sın, şrnur . 1~ a • v~ caret müdüriyetince bir rapor hazır- Oda bu &ibi mallar için 

Macar aefiri alaunası icap ederken bir dakti tıcaret odası katıbı umumısı lanmı,tır. 1 .Askeri leb//f'BI 1 teminatın fikiyetlere meydan ve 
Uç cündllr havanın bozmuı ve kar h ı . ,,. • yecek tekilde olma11 için rüıumata 

baJlarnaaı üzerine odun, k!lmllr aa- Macar aefiri M. Tabi dünkü ...... lo atası ol~rak 200 kıtrll§ alın- Halil Bey tekau .. t 1 Maarifte mllracaat edecektir. 
tan bası ufak -ı bundan iıtlfade preole Ayrupadan tehrimize gelmit- makta oldugu ve bundan mü- Maluller Kambiyo fiati 
•tm•k i•t-•ktedlrl~r: tir. tevveııit zararın meıı'ullerden oldu ı Erenko··y lı"se • o-'-'"--

Kardan evvel çekisı 350: 37~ ku- M. Gabriel tazmin ettirileceği yazılmıştı. • sın- -u ..... askerlik ıubeıinden: Dün Boruda Düyunu muv·aıııı.a.w 
ruta satılan kuru odunlar timdi ıslan Bir müddetten beri tehrimizde bu . . . htanbal müzeler mücliiri Halil BeF d k" fi Şubede kayıtlı ihtiyat zabitan ve 96,25 ten açılmrt ve 95,30 da kapan 
mıt oldutu halde bazı mıntakalarda lunan Petit Pariıien müdürü M. C.b Yapılan tetkıkat n~ıceaınde tekaütlüiünü talep etmif ve vekilet e ı rar efrattan derece üzerinden maUllen nıqtır. 
400 kuruf8 aatılıyor. riel Martinion dün Pariıe hareket et bu hatanın vukubuldugu zaman kabul etmittir. Halil B. elin k.... mütekait olupta son muayeneleri ta· de A~=~:r~~ı,nı;y•. l~tl 

Havalar iyi iken 5-6 kurUf olan mittir. dan anlaşıldığı zamana kadar diıile göriİfen bir Geçen ırün Erenköy kız lisesinde ribinden ·· · ı 1 k · ' ana en 
kömür fiatieri 8 - il kurup çıkın•!- . • b" d' ak 88 k t .. . mubarririmize de- vulı:ubulan bir firar üdiseıinden ı...tı uç sen~ geçmıı o an arm te ruuı miiuıt t~lgraflardan ileri gel 

Betıktaıta yenı ır ıapanıer anc pa e uzenne muame . tir' ki ,-~"-' t. M-•~ b' tatili' da rar muayenelerı yapılacağından "gay ve bunun daınlerle temaılann i · 
ıır. . .. l 

3 
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Bu hususta belediye reis muavini Betıktatta açıla°":k olan. '!'t Ye le yapı mış ve 520 kuruş ekıık u _ Kendi tale diger arkadatlarile birlikte olarak ve r'. kabılı salilı olduğu kat'! raporla- ~· e o u~na ~elil adde~~lebil 
Hamit B. diyor ki: . m~t~p çocukları d~ı~n~ımn rea- para alınmıştır. Fakat paketle- bim üzerine teka- mektep idare•inin mallimatı baricin- rıle teablt edilen daiınt malullerin mu ği boruda soylenıyor. İngılız 10341 

_ Bize, ihtikar y~pıldığma daır mı ~uıadı cumartesı gunu. yapıı::~ rin mürsilleri ücretin eksik o- ütlüğe ıevkolu • de ~ektepten çıkan talebe hakkında' ayeneden müatesnadar,. bu kabil ma- altınB~13 hkurftll§tulr. k .h 
bir şikiyet yoktur. Şıkiyet olursa :-- f~yete ~tlayacaktır. Dı~~· . lan kısmını tamamladıktan için nuyonım.. Mart- tahkıkat yapılmıt ve haber aldığımı· JOlinin altı§ar kıta vesikafotografileri ır a a 1 1 racat 
laka gösterileceği tabiidir. Maamafih o cınr fakir çoculı:lanna ıut ve ıaır . . .. tan itibaren lzmir za göre h&cliaenin alelade görülebile- il . . Son bir hafta zarfında ebrimiz 
biz şikayeti de beklemeden sıkı tef- gıd~ _ile ~her ~a•ta olanlara beda- memurlar~ ta.~mın~ne. l_uzum asarı atilı:a müze- cek bir firar hadiıeainden ibaret ol- z~:~~n ş~bemıze miıracaatlan lü- den 41 sandık afyon, 160 ı!.ıya tı 
tiş yapmalan içinzabıtai belediye me va ilaç venlecektir. .. .. .. • .. kalınamış, ış duzeltılmıştır. ıi müdürü Aziz ~iu a'!1"ıılm•ıtır. Mektep idareıi- n ° unur. tik, 156 balya yapağı 169 ton iç f 
murlarma emir verdik. İstanbulda ne Matbuat mu .. d.u. rl .. ug .. u.. Bey yerime geçe- run m~lumatı olmadan ılıgtt arltada• * * • ılık ihraç olunmu .. ur. 

d 1 - den lstanbul adliyesine ke•ide edile-n elr: 1 k ' ., kadar şiddetli kış olsa da kafi derece Matbuat umum .. ~.u u~ ug~nun Y_e ' c tir: Artık ben arının .arasına •?':'.':'k çıkabilen Kılıçali Paşa şubesinde muayyet Ayni zamanda Mersin tariki 
stok mal vardrr. ni bütçede daha ku~u~ bır d~~e hal~- ~el~af~en":.'en di.varu harbi de e\'ımde oturup taleberun o g'.'« gıttıgı yerde kendi malulini müebbetle eshabmdanmaada 130,551 kilo pamuk ihrac olunmu 

Kabznnallar cemiyeti idare heyeti ne ifrağı, bir tubesının .t:'arıcıye, dı- ın a .. •.va ı nC§nya~ bulu- çobuğumu yaka_ akranı ve eski mektep arkadatı olan tur. 
intihabatı dün icra eclilmittir. ğer şubeıinin de Dahılıyeye raptı na'! ve Huıeynın sep~~n fır:'" ge- Hah/ B•Y . ~... bir kızla ve o kızın valideıile bir o- diger malQlin muayeneyesevkedileek Ruslar, mütebaki taahhütlerini 

m
utaaavverdir. ceaı ıs dakıka mıtralyoz •tctı oldu- Aziz B. lzmırdeki vazifesinden he dada yattıktan anlaşılmı•tır. Bunun üzere 20-2-931 tarihine kadar Kılıç- nüz ifa etmediklen'nden Mers· d 

Kur'a ile çekilen üç aza yerine • d bahset! So ' Al' P k J'k b · ın « Kabznnal mumcu Mehmet, Kantari Fakir çocuklara ayakkabı g~~.~~. en n ~ıta mes'ul nüz ayrılmamıttır. hil~da söylenen ve bu talebenin 
1 

§. as er 
1 şu esıne müracaatle- 53,000 sandık portakal ihraç i ·in b 

Sadık ve Hulusi Ef. ler intihap edil- Kadın birliği şeker bayramı müna- mu u":' ~a~k~d~ tabkıkatta bulunul 1 1 haysıyet ve istikbalin.i haleldar ede- ri ilan olunur. letilmektedir. 
mi,111Tdir. sebetilc '.•tanbuı, Ka.dıköy v_e o.~ü- ma11 ~·ıdırıınuıtır. Limanda b~ıecek mahirette oıan riv".~·tı~ te-

Kabzımaııar, timdiki Meyvahottan dar semtınde 80 .faki~ ç?c~ga elbıse lzımrde 4 kadın zehirlendi yı~ ~ecck ~ır . de~le tesadüf. edılme-
cok tikiyetçidiler. ve ayakkabı tevzı edılmıştır. IZMIR, 10 - Burada tanınmış bir Bı"r ı"htı"la"' f mıtbr. Bu ~.ad11enın yanlış bır ~uret-
-c . . d' ek fena bir halde Gıdasız çocuklar balosu aileye menıup Perihan, Memduhıı, te !azetc •utunlarına al.:s~tmesınden 
la emıyet,,ıım 1 e~ine yeni ve asri Hilaliabmerin tertip ettiği gıdasız Nefise ve Bedriye iınıinde dört Ha- dog~ca.k maddı v~ ~nevı ~bzurla-

~· n meyv h 0J !:.eyvaları muhafaza çocuklar balosu 26 ,ubatta Mak•im non yedikleri bir meyvadan zehirlen Liman tahliye masraf- rın onu~e geçme ıçı~ ta~kikabn va-
:;.,;e~a a 'ğuk hava mahzeni ve salonlarında verilecektir. Balon:•n miılerdr. Memduha Hanım baıtane- sıl..:d~gu 1~u _son neticeyı kaydede-

~ k I .uzer:d~::nesi için hükiimet nez çok mükemmel olması için çalıııl· de ölmüştür. Tahkikat yapılmakta. Jarında teamül nedir? dre d.':..te!'b~ hbır ı:enç kızın.Yl:'karı~a 
ıı e e ınp. kt ,, . dı en ıgı &• ı ayııyet ve ııtikbaline 
dinde teıebbüsatta bulunmuttur. ,.,,. n " r. Limanımıza gelen eşyanın tahliye teıir edecek bir vaziyetin tevezzubu-

Müddeiumumiliklerin masraflan hususunda bazı vapur a- nu temin etmek gene matbuatın bir 
batkatipleri centalarile tüccar arasında bir ihti borcudur. Böyle bir vicdan ve mes

Jaf çıkmış ve mesele Ticaret odasına lek borcunun ifasında duyulan zevk 
ANKARA, 11 - Adliye velı:Aleti intikal etmiştir iıe pek tabiidir. Haber aldımmı•• 

Arap Kadrinin tevki. 
fine karar verildi 

taıarnıf kararının bir neticeıi olarak b J ı · k a• -Oda u mese ey tetkik etmiş ve gore me tep idaresi tahkikat vazife- B k •• h hk d 
mahkemelerde müddei umumilikler- ticaret kanununda sırf satışların •ini ikmal ederek talebe hakkında ni- U USta t ma eme en çıkarke 

Ar . . Afganiıtana gideceği söylenmekte• de bulun~n batki.tipliklerin kaldırıl- nasıl nihayet bulacağı hakkında sara zamnameyi tatbik edecektir. Fakat 
ANKARA azlli veyrgı~ı . . dir. ma11na karar vermittir. hat mi evkcubt olmh adığıru nazarı dikka- btıunbun. •.ırfd mektebi ida .. enin maluma hezeyanda bulundugu" ndan 

. •• ih • .. -;- enı :'razı vergı- Oaulü muhakeme layibaSI Kaatamoni ticaret odaıınm te a ara u ususta teamüle tevfi- ancın e terketmekten ibaret b' 
il uoy aaına. ı,ıore •ra. t getınneyen. ar· ANKARA, 1 l (Mı'lliyet) - Adlı'· ilk • k h k t • . • li ır h kk d b 

1 d b d 
.._ l I d b d sene ıçtimaı an are et c megı kararlaştırmıştrr. meı u yete temaı eden bir madde · İ k f t }d 

.. ar an ın e -.. ırat 1 ar an ın e . . ha lad - . h k k b''-' run a ın a za ı vara ası u u 
on iki ve diğer araziden de binde on ye vekaletmın zır. ıg~ ~em. ~ u KASTAMONI 11 (A.A) _ Tica Şimdiye kadar bir kısım vapura- tat ~nd~ öteye geçmeyeceği • 1 

• nisbetinde vergi alınacaktır. ~sulü md~lmiha~"?'el:' b~.ı:: 1:'!'8" ret odası kongr~ senelik içtimam; c~_n,talan. sadtışla;da e_şyayı vapurun :ıı;:•n fiedilmelı:ht~ v~ keyfi~etin aleti Bir iki ırün evvel, aarhot bir vazi-j tnlmuı ve arap Kadri tevlı:ifbaı 
ilk mektep muallimlerinin İl?"") e kı t ~ıe e !rh ati. tarafem- aktetti. Okunan rauora nazaran vili ~gcrtcsın e ma sahıbine teslim e- dıe"- r lararlmaktma ıydetinden ıbaret kal- yette zabıtaya kama teıbirinden suç- gönderilmiıtir. 

yız mah emeıı umumı eye m . 
9 

. . . __ ,... dıyorJardı. aı an tı a rr B 
baremi dan tetkik edildikten aonra icra ve- yetin 30 ı~neaı •.•tih-atınm batlı- . lu arap Kadri dün Galata ıulh ecza ir karmanyolacı b ı (Mili' I kili . .

1 
kti calan kendır 2 mılyon, elma ı,s mil Halbuki Ticaret odasında teamü- Bir izah hilı:imliğinde tevkifine karar verildik 4 4! 

ANKARA.11.mlı .. ıybaet) - lk herınl e verı ece. r. , I .. d.. .. yon, tiftik 500,000 kilodur. ıo bin kü !ün bu şekilde olmadığını tesbit et- Ald • Seneye mahkum l 
mektep mua ı erırun rem esas- ,., a i gazetea1 meı u mu uru aandılı:ta 14 mil rta ·ı miştir. ıgımız mektuptur: ten sonra mahkeme koridorunda za- O ( 
lan J;ieyeti ve~~eden çıktL . mahkum . :r bin metre miki.p Y~:..~:"uvard:r~ Odanın tetkikatına göre İstanbul Gazetenizi~. 8~2-~31 t~rih. ve 1796 bıt ki.tibi Seyfi ve Ali Ef. lere bita- Tahı~n Beyin paraaını ahzu 1 

İki Balık mutehassııı g.elıyor ADANA, 10 - Meıdut Ahalı ga- Yumurta ve elmacılık gittikçe inlı:i- limanında teamül, "Supalan alınacak n~ma~~. ve uçuncu ~·f~sınin dör- ben: . . .. maddeaınden maznun Bedrinin r 
ANKARA, 11 - lktısat vekileti zetesi meı'ul müdürü Rept Reyyaz şaf etmelı:tedir. Tiftiğin 300 bin kilo malların vapur acentasr t~rafı da duncli sutununda (Valıdeı Hidivinin - Madam ki, teYkif muzekkereıi kem~ıi dün hitam bulmuttur. 

:.; balık müteha.sısı daha getirtmi- B. bir sene sekiz ay yirmi gün hapıe, su 10 ıo bin metre mikabı stok ha- mavuna ve ya rıhtıma çıkarılma~ s;- yakın ad~rından Ali Beyin yalı- keoilcli, aldığınız paralan geri veri- .A~ceza ~ahkemeıi kararını 
ıe karar vermiştir. Bu mütehaasıslar kırk beş lira nakdi cezaya, bir ıene lincledir. Buna rafmen oda mmtaka· retile teslim muamelesi hitam bulaca d1~1 dan m~bını Hırsızlık) tan bahse- niz. mıştir. Bedn beş sene sekiz ay 1 

25 
· · ·· ·· b · · d bulun · t• · ti" d b ib 3 .1 214 b' • f k b ka . . ı mektedır . B' b fta 1 mahkum olm.ıştur. lyın ıncı eunu şe rımız e a- emnıye ı umumıy~. n~e n e ~ 11 racatı mı yon ın 473,, İt· gr, a at u çı rma ışıne müteallik H 1 .. . .. ır • evve aynı cürümle gel- K Al aklardır. lundurulmaya kabılı temyız olmak u- balat 3 milyon 745 bin 89ı liradır. masrafın eşya sahibine ait olduğu mer V ı·d"~"H'!l'dın va.ki oldu~u ."'!rayın elim, bet lira verdun,' bıraktılar B ara İ çetesi 

Ce 
·ı B A · 'd' hk' d'ld' B kar R t · k · ·ıa ı k · d d' a 1 eı ı ve aıt olmadıgı gıbı ben ·· u Kar mı • fganııtana gı ıyor zere ma um e ı ı. u ar •ta Aradekı far cıvar vı yet ere sevke- ezın e ır. de V J'd . H'd· . H . : defa naıal oluyor d t ·kif 1 .. a Ali çetesinin muhakemt 

ANKARA, 11 (Milliyet) - Dev· B. İn yaıı ve veremli olmaaı nazarı dilen kısondır ki, ihracat fazlaaı 300 Odanın bu mesele hakkındaki rapo D · al 
1 

.••d dı ~vı ~: ~un Beb~k~ekı rum? a e• 
0 

unuyo- bugun devam edilecektir. 

Ed
. 't'ba 1 narak ver"lmi•tir . 1· 1 k bi ed'lm' . B aıre enn e aıre mudilr muavını ev .. 

t ıur:ısı baş muavinlerinden , ıp ı ı ra a ı ı ' . bın ıra o ara teo t ı •ftir. u ru çarşamba günü oda meclisinden veli olup akrabasında 1 d • s· d' . . . ba •. Yangın tahkı'kab ' ·ı k·ı· S t Je h" t hk'k t ti ' " · 'k d' · · d n o ma ıgım ve ıze para .. er ığimı 11 t edecegım -•mı Bey Şurayı Dovlet teş 1 atı onpoı a a y ıne a ı a ıure e Yuayelin ı tısa ı vazıyetın e geçtiktı ,, sonra alakadarlara tebliğ keyfiyetin tashih edil · · · d o· h kı • ba 1 · 
j.apmak üzere edilen davet netice•i IZM1R, 10 - M.emen adliyeaİn· bir bozukluk olmadıiı anlatıllDIJhr. edilecektir rim efendim mesını nca e e-

1 
nu '!.e .ay drmhagla bş anutaktrr. Bu- Agopyan hanmda iştial edea 

·u n uzerıne er a za ıt var aıı tu- deposu tahkikatı devam otmeld 
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.4!112'Ş6a~T f~~~;t" tir . :::E~:t!r::i:!:·:ı:::! f:: BELLE si-Er f BU~-A .. .:KŞpAekMacıAShikRa~essin~:~·~~ ~a~n:Ml!aibiAy~o:r~~·~·~· Riyasetinden: 
1 :>AREnANE - Ankara cadJe• ınll 'erifi imamı b•fız ltıııaa B ve 1 

No: 100 Telgraf •dre•i: MiUi)'et, r.. irtihal etmlftlr. Cenazesi burtı~ \'ICTOR \fc. L.\(;LJ!:N ·-=. .. .. ; . . ...... " .. .. .. . 3 Nisan 930 tarihli Belediye kanununa 

·;:::.~-:. ~~, ,.,,, ~=~~j~~7:!i;;,:":i§ ,.,~· ... , .. , ''""'~ [ A~~::~~:J.~A, }•, [F'.~~fy;ı§'.~~~I ıevfi::" id~~:C:~c~%~~[am:t::.~arife 
rAl30NETüOrki~!e~~1Jı~çl ...... edilecektir. Allah rahmet eyleslıı. •••••••••••••••••••• O••·······~········· 
'"' , ·I ._ Madde 15 fıkra 3 - Mmumun yiyip içmesine, 

~ ay. l ' 
400 ı.uruı 800 

kurut Reisicümhur Hazretlen·nin ikametine mah- 1 •••••••••••• 6 • ı so .. 1400 .. yatıp kalkmasına taranup teıfıizlenmesine, eğlen· 
12 

" 
1400 

.. 
27~ " sus olmak üzere İnşası mukarrer bina, şeraiti Bu ak~m mesine mahsus lokanta, birahane, gazino, kahve· 

Gl'len ev ak geri verilmez • d · · 1 1 k M A j J K M11d deti ,ı:rren nüıhalar ıo """" atıye arrcsınde kapalı zarf usu i e müna a- hane, kıraathane, meyhane, han, otel, hamam, 

tur. Ga••10 .e n>atbaaya ait '•
1
• saya vazedilmiştir: Sinemasında sinema, tiyatro, bar, dansinğ ve emsali yerlerin 

İÇ•n n "diriyde müracaat eclilir. 
Gazetemiz ;ıanıann mu'uliyetini 1 - Münakasaya:iştirak edebilacek zatlerin İDAMDAN işletilmeleri için (gece ve gündüz açık kalmalanna 

ı., ' ı tmez. Ankarada beşyüzbin liralık bir binayı mimarı KURTULMUŞ ve inzıbati esbaba nazaran zabıtaca verilecek 

B günkü hava san' at noktai nazarından takdiri mucip bir ~•, anı ho.-rcı sözu ııhni~ ruhsat üzerine) sınıflan!la ve tarifelerine gör e 

ra: J h- areı ;; ., •ı ı dı. surette inşa etimş bulunmaları meşruttur. 8 ~a~;' 0m~rı·:~b~·~· . .., I bunlar için ruhsatname vermek ve açık ve kapalı 
r 04r im•I c hn'll ibraz olunacak vesaikin kabulü koınisyo- Bu lilmdc tYI \ ~: <" 'i l ' R · bulunacakları saatleri mahalli Hükumetin de m u va· 

lı 
1 

1 1 

c ~arlı ola~'lllmr f k · J d k · J k Ü t nun takdirine vabestedir. lllR ADAM ııc KATIL ıım a atı a ın ı tan sonra tayın ey eme ve e r e 
KADIN ara ında Ctt< '"n eden tarifelerini tetkik ve tasdik etmek. 

2-JhaJe i5 mart 93i tarihli pazar günü saat mUthiş bir mücad•le Körii- 1 _ Zabitac;ı iş letilmesine izin verilen umumun yiyip içme· 
1 ı, 

ıı 

i 

a 
( 

ı: 

1 
ı 

onheştc Türkiye Büyük Millet meclisi dahilin- , ııecek•ir.... sine yatıp kalkmasına taranıp temizlenmesine, eğıcnmcsinf 
ıı• • • • 6 d de hususi komisyon huzurunda icra edilecek- • · · M~ .. ~~u· ;.,~r~t.~~rdi~. · mahsus yerler için sınıf ve tarifelerine göce belediyeden ruhs::ıt 

ı: lıllıyet,, yaşın a ···········••e ······====·= !istihsali mecburidir. Yaş bahsi, bilirim ki, bir kı- tir. • •• ···········ı 2 - Bu gibi mahallerin açık ve kapalı bulunacakları saatler 
srm karilerimizin boşuna git- 3- Şartname ve planlar ve sair evrak ve ~ B ~ H I zabıtaca tanzim edilecek cetvele göre ve ücret tarifeleri ıımıfla-
ınez.. İnsanlar, nedense bi4" hali M T H 1' ' B 1' 8 l 8 o H R 1 N ı nna nazar~': ~aimi Encüm_e~ce tayin ve. ta~dik edilir. ~e ya kase gibi eskidikçe kıy- malumat Meclis daire Müdürlügünden alınır. A 3 - Bmncı madde mucıbınce ruhsat istihsal edenlerden aşa-
metl encn matahlardan değil, -- ğıda yazılı olduğu veçhile ruhsat barcı alınır. Lokanta, biraha-
hilhl.is yumurta gibi günü geç- B d E ' til • h t • h LE \ Y ve · Ü R E K A S l BA. KAS! iFLASTA ne, gazino, meyhane, otel, snmıa tiyatro bar, dansinğ ve hususi 
ttkce k,vmctten düşen bir şey- aJuar a,a mrazı IS ilJO ulS aoesı uaS •••••••••••• .. t-:!~!!!~!!!! güzellik müesseselerinden binanın vergide mukayyet gayd sa ı 
dir D S" l S l zı ı varidatın on liradan noksan ve elli liradan fazla olmamak 

1 Neyse bu nazik bahsi pek r. u eyman ırn 1 ' 1 \ l"llıt'•' CllEVALl~R 1 üzere yüzde onu. Kahvehane, Kıraathane,, Han (.İkamete mah-
- kurcalamayalım • Allah uzun ö- labinliniu en: C.ıaadaa 81Hda her gön dahili 1 sus) hamam, berber, mahallcbici, pastacı, şeksci, şerbetçi, ahı;ı 

~ ~ nıür versin, bizim " Milliyet,, I' Y lı1Jıaluı Alemdar Sthlıaı yurdunda I ve pansiyonlardan ve umumun yiyip içmesine, yatıp kalkmasına 
i 

1 
gazetesi 6 yaşını ikmal etmiş .• Hıydırpsşa emrızı istllliyc hastanesinde mncut demir depo ıed..,ı eder. 1 taranıp temizlenmesine, eğlenmesine mahsus olup bu maddede 

. 
1 

Gazetelerin ehlike senelerini e ·ki maden kalorifer kazaıu, demir parmaklık, hurda çinko, eski zikredilmeyen sair ycrlct"den iki buçuk liradan noksan ve on li-
1 

4 geçirmiş demek .. Çünkü genç tahta kur~ıın demir buru Parçaları, dökme demir X eski otomobil ..... Uzııa mUddcı •••il!. radan fazla olma.rıak üzere vergide mukayyet vaidatı gayri sa-
ı: n gazetelerin en tehlikeli devri dış lasdkleri ve parçaları ve bot çuval ve saç soba ı Mart 931 ~·ıçılarda diıılcamlş fevkallde fiyelerinin yüzde onu nisbetinde harç alınır. 
11 

· Y• ıki seneye kadardır. Bu yaşa tarihine müsadif pazar günü saat on birde müe. scsede bilmil7.a· B~J~llBI ftBklSIOf 4 - Alınacak harcın hesabında 25 kuruşa kadar <25 dahil) 
ı ı b adar vef•yat çok olur. d la k T'-" 1 nl h ·· h 1 k küsurat tay ve bu miktardan fazlası elli kuruşa ibtağ edilir l;çz:ı 
1 ı Allah biliyor ya:"Milliyet,,in ki lla 75 kurup kadar küsuratın (75 dahil) elliden fazlaSJ tay ve az-~ ye e satı ca tır. ...p o a arın er gun astaneye ge ~re meı- L J f 
ı gı , • kt\r qyayı ı:örebilece eri n olunur. ı.v•i c cderi7.. Galata - Beyım DEVLRT KUs,·L !ilminde l ·· ·b1~g- ed·ı· 

j nüdürü sıfatile her senei devn- 0 ası yuze ı " ı ır .. 
~ ~·~de bi.r he~iye fala~.gelir mi? lstanbul ti'caret ve sanayı" odasından· !!!!!!!!..~~-o~k~ık~3~S~\!C~·~:..7.!!!!!!!!!!....._________ s - Harcını tediye ve ruhsatını istihsal edip müeııaeııeyi 

. İ (iye beklenm, ve tabu beyhude • Q f h S • K • • açtıktan sonra terki san'at ve ticaret edenlere evvelce alı ~ ı 
l e ıcklerim .. Şamdaki Ak minare- 1931 Oda kongresirtin dördüncü içtimaı bugun saat on dörtte Sffian CflU V E enal azIDJfCJ harç iade edilmez. 
l ;eı M ·h · k di beki d"k 6 - Müessesenin diğer bir ııahsa devri halinde yeniden ha r.:; e esı ınece ye e 1 

- aktolunacığından IOrlen alüadar zevııtın te$Tlfleri rica olunur. (Nıhık Stein) Beyo""lu istiklal caddesi No. 303 
m · "b· ., alınmaz. 

~1 gı ı. 

aş ! G • •• b d·ıı kd• • K. tıın 1 ~ 095 K tan 7 - Sınıf ve tarifenin tebcddülünü icap edecek bir değişik-
: 

1ıc Erbainde değiliz ayrı mu a 1 er ta ırı Çocuk elbbleri 375 iııbaren rkek paltoları: 1 itibaren lik vukuu halinde daireye malOmat itasile beraber aşağıda tarif 
ı !il Dün Karaköyde iri yan bir Çocuk paltol:ın; 895 ~ Erkek kostümleri 1395 ,, edildiği veçhite yeniden ruhsat istihsali lazımdır. 
~ ır ostuma rasgeldim .. Hava fena kı k • d Mutambılar 1 695 ,, rençkotlır: 1695 ., A - Müesseselerden evvelce alınan harç sıruf ve tarifenin. 

: tipi boğucu idi.. Yanımda iri ymet omısyonun an: tebdili münasebetile alınmas1 icap eden harçtan noksan olmaz-
~ \ü >Stumu tanıyan bir zevzek ah- Rekabet kabul t1:meyecek den:cede ucuz o:an fiatlınm11. sa ruhsatiye meccanen verilir. 

µr ıp vardı. İri ile selamlaştık. Mü!'llkkafat esbabı ;,ıyrl mubadillerden isimleri aşaıtıda yazılı daima pc~in par~ ile satmak huJtı,unda herke• için faydalı B - Müesseseden evvelce alınan harç sınıf ve tarifenin teb-
< - en havanın kötülüğünden ki- olanlann )ÜZdc iki istihkaklarını utmak üzere 12 şubat 931 per· olan prcnsipimİzin bir neticesidir. dili münasebeti\e alınması icap eden harçtan noksan olursa fa r-
ı iıll ıye olarak: Flatlanmızdaki bu ucuzluk ayni zamanda ıı:erek J,ranbul kı istifa edilmek suretile ruhsatiye verilir. · . şembc !!"Ünü . aat ondan itibaren Gıılatada Daniib hanında takdiri 
r ı; - Siz bugün nasıl çıktınız? merkezimizde \ "C ,;erek taşra :jUhelcrinıizdc ınu~tcrilerimizin !..'it· 8 - 15 inci maddenin 3 üncü fıkrasına ait bulunan bu kısmı-

( d. b kına kıymet knını~yonuna müracaatlan. ·' d ı ı h h b. defa h ·f · ım ve ona zaman ıra - . tikçe nrtnıakta olmasından ileri gclmelm~Jir a yazı ı o an TU sat arcı ır ya ma sustur ve tan enın 
" ldı n zevzek refikim cevap ver- N{l. ısmarlama kOSfQmler tatbikine müb<!şeret tarihinden evvel açık bulunanlardan da ay· 

3iJ 359 Ha;an Şefkat El. bin Mebmrt ağa ni harç alınır. 
• Erb · b.tt. bugü H 360 Fahriye H. Salim ve ç,ızim B. !er .• 
' n - aın 1 1

• n amsı E.m>al•i? fiatlarla imal edilir. Madde 15 fıkra 5 - Olenleri muayene etmek 
ı .ieı 1 ı 7 si!.. 36 r Mustafa KAntll ve l\Jchmet Emin Ef. ler ve l.lltliye H 
: ; lie kaba şakst.. 362 !:'aliha H. blııti Ahmet ağa Makastarımız mükemmeldir. ve gömülmesine ruhsat vermek. 
ı1 ıin Geri tepmişsin 1 36;~ Zehra ve Sırnye H. lu binti Arif ağa Ölülerin belediye etıbbası tarafından muayeneıine mukabil 

36fi Doktor Kamil ı~mail K. mezarlıklar bakkındakı nizamnamede münderiç ücretten başka 
' ;ok kimseyi tanırım ki, gaze 366 Mustafa Nuretıın B. Ad. V. Levazım Müdürlüg"' ünden: harç alınmaz. , 

İs ~r ve gazeteciler hakkındaki 367 Faik Arif B. M dd 15 fık 8 Mü bb. utn• h' 
Ya• ,·nı· kesmı·ş, bı.rmı··, dı"kmı· ..... .·368 1000 ı· fi .d tı 1 V . k" " N t inli""" a e ra - re ıye, s ıne, ız-., ' " Celal Derviş B Osman \C ı,m:ıı l l~f. !erle A.lı)t • ırrıye ve ıra sa varı a o an ezır opru o er muva gme 
·dı Onu değiştirmek im.kam Rabla H lar imtihansız tayin prtlannı haiz taliplerin bir ay iç.inde evrakı metçi, aşçı, çamaşırcı, uşak, hanıma!, şoför, ara-
01 :tur. Bn fikir mutlaka menfi 3611 Hacı Mmrı Kazım Ef. n Hacı Zehra li müspitesile birlikte Adliye Vekaletine müracaatları ve şart· bacı, kayıkçı, berber, mevadı gıdaiye sabcısı, 
ı n ut müsbet o

1
ur denemez. Na 370 Kaymakam .\li Faik B. Din Osman B. lan haiz bulUD1D1yanların da imtihanlarmın icrası için mahalli üth l d h. t cd nl J ilt t J 

~e~ !>azı adam sannısağa bayı- encümeni adliyesine müracaatları. s ane er e ızme e er e s sa an ar ve 
bazısı da bir diş sannısağı 3? 1 J,mall Halckı B. bin Mehmet Recep - emsali hizmet erbabı İşçilerin sıhhi ve fenni mua· 

1 nü brovning kurşunu kadar 373 Hafız Seyit Ef. lıın Hu,eyin ıru•too ı'nbı'sgn umoın"ı mu• dı'rlı' uı'nden• ılik telakki ederse, bir kı- ;ı74 Kay.makanı ls'Ylaıl Hakkı B. \ e r~·e i: Hatice ve ~niha ı ı. 1 O U !I U , yenelerini yapbrrnak ehliyet ve sıhhat vesikası -k kimseler gazeteciyi hoş, larl ıı Kcmalenin H. J\;ıradcni ı. lıav:t..ı sınd;ıki 'ık~c:ehir, l!:rcıı;li, Bartın, Amasra, Ku- olanların işlemelerine izin vermek ve bunlan daima ' e tevver faydalı bir adam di- ;l75 Şcm'iyc H. Feridun ve Hl'an Hahir H '.er ruca Sik,Gi<le,.Zoııguld3k ve\Jarmara'da s,·mvri iskelelerine '<Cncvl cil d k .. l 1 nl k 
-

:abu! ederken diger bir kı- ::ı-,6 N H · tes e ere musecce o mıya arı menetme 
azıra · tahminen 200-300 tun nakli yatı mızuı pazarlıkla ihalc~i mukarrer 

'"D da bunları menfi .ve efkl an :"177 llalim ve halı/. K:ittm ~:!. !er ! lacı Sadıl. :ı~a oı;ulları dir. Taliplerin ı 00 lira rcnıinatlarınmı hıımilcıı 25-2·931 <"ar- (kayıkçılann ehliyetini tayinde mahalli liman reis· 
- rleyen adamlar dıye a ır. 7 

} ) 

10 ;ylelerinden bir dostumuz 37fl ~hm~t El. zade l\;\mil Ef. ~mba saat ı o tla < ;alata\la \liıbavaat komisyonuna müracaatları. !erinin miltaleası a ınacaktır. 
379 Hacı Osman oıll,J. T T 8 

1 
Jal ır, ne zaman karşılaşsak: · ı i h 

1 
p Od' ·~· d 1 - Berberleı-, şoförler, arabacılar, kayıkçılar motörlü mo-

t Siz, gazeteciler! Siz nesi- ;~~ ~~:!~a 1 ~emal B . .'ıtaklki vere esi: Cırcc, Melek n Nimet s aouu ı • ı ' ın ulf l ınueo: törsüz küçük ve bahri mer~p kapdan ve çarhçılarile bunların 
ır: ıe?.. tayfalan ehliyet vesikası istıhsaline mecburdurlar. Bunlardan şo-
90 ve takılır. İki gün evvel ve Hamide H. !arla \Jehmet Ali, 1 llı-e}in Cemil ve Buan :\dap~.ırında 8?0, Şilede :)4.'i adet ı.c.ranc ciminden muhtelif förlerle arabacılara Belediyece yapılacak imtihan üxrine berbcr-
•ri ıaaya gelmişti. O gün de Mithat H. ler rb"; ctıı telgraf ılileri 1?8 ~nbat Q3 I tarihimle ihalesi icra kılınmak lere cemiyetleri marifctile yapılacak imtihan neticesine göre ve 

f. iaşlerdan birinde hafif bir 38'1 Emine H. -.ere>eı;I: Kimi! ve Hıs;m 'Jabsin ıı;r. lede Seher üzre •}-2-931 tarlhlnden itibaren yirmi giin müddeti<: , e i münıı· kayıkçılarla kaptan, çarhçı, ve tayfalara melfuf talimatnamedeki 
,:; ~~di aVlamk'etle~nı!ı~~ldil \"C !fakat 11. lıır Jia!'llya çık»rılmıştır. Taliplerin mahalli tclıı;ra{ müdıirliik!crine \"e izahat mucibince deniz ticareti müdiriyetinin mutaleası üzerine 
;,_ ·çtı ı . a ayı ıuar.. 31'3 Mütekıidini askcriycdtn ı~mail F.J. lıirı Ahmet El. şartname hal.kında millıi:ııat almak için de lla~'\1iidlirliil kalemine ehliyet vesikası verilir berberle senede dört defa ve diğerleri se-
M teriler hakkında iyi fikir 384 Doktor azil B. mürııcaaıları ilin olunur. nede bir defa sıhhi muayeneye tabi tutulur. 
- meyen dostum dedi ki: a85 Mehmet Ata B. bin ükrü Ef. 2 - Mürebbiye, sütnine, hizmetçi, aşçı, çamaşırcı, Ufak ve 

ŞaşıJ~c~.ş;y değil azizim 186 Vu!Aki Mustafa otlu Hasan Zeki El. n Ahnıet. kızı Cemile H. Karaağaç müessesah mezbaha hamallığa talip olanlar imtihansız tesçil edilirler. Bunlar ve em-
tepmışsınız... 887 Çakal Seydi Slileyman oğlu Hii,eyin Ef. f} d sali hizmet erbabı işçiler senede bir defa YC sllthanede hizmete-
Ne gibi?. 388 Kemal B. ve refikası Sıdıka H. Şe iğin en: clenlerle hamamlar müııtahdimini ve alelumum mckiilat ve mq-
liiç yani! Efkari .ehirleye 389 lfa;an bin Kerlmaki J,mall Et. rubat satıcılığile iştigal edenler senede dört defa muayeneye tabi · · k d. · · Hopadan Ay~c 1 üıııaı namına ıclip pay mahallinde ııeıaret aı-
ten gen tepmı en mızı 190 Mı"ralay Abdülkerim B. bin lileylllllll J d d · · tutulurlar. . • . 1 nnda bulıın urulan evemn ~anibi üç gu··n zarfında müesseseye 
emı~sınız · · 3 - İkinci maddede zikredilenlerden ""'"İl harcı makamına FELEK 891 Hulu i B. zevcesi Adiviyc H. gelip hay anını kestirnıedll(i takdirde müe,;sesece kcstirileccl(i il&n --:s 

392 Ali Galip B. olunur. • kaim olmak üzere yalnız muayene harcı alınır. 
.. b 1 898 zevnel ve Saadettin Ef. ter. 4 - Muayene harcı 10 kuruştur. 

aragoz a osu 394 1\tÜtekait yüzbaşı Hayrettin Et. Tüto"n ı'nhı'sarı "ınunı"ı Mu·du"rlnnonden·, 5 - Şoförlct"den altı lira, arabacılardan bir lira, kayıkçılar-
ı şubat pazartesi gecesi Da 395 Bekt!4 oğlu Ali Rıza Ef. U U U !I U dan yirmi beş kuruş motörlü motörsüz küçük bahri merakip kap-
ı ayide bir Karagöz balosu 396 Ziya Husnü B. tan ve çarhçılardan bir lira bunların tayfalarından yirmi beş ku-
1 :ektir. Balo maskeli ve Cibali falırika,ına te~ ıi nı 1 e mah,ıllinc \ a,mlıınaı:agı cV\ eke ruş berberlerin ustalarından yani dükkan sahiplerinden (3 lira) 

• ı k B · 397 Emine H. binli ~ban aga ilan olunan yük :ı sıın<orünlin şar tn ~m~< İ dejti~tirilmi~ · " ' ihalesi berberlerin kalfalarından bir lira imtihan ve tescil harcı almır. 
l sız 0 aca tır. u gecenın 39 Nevrekoplu Arif Ef. bin Ahmet 
d nıncliyetini temin için ça 23- ubat · 43 l Pazırtc>i gununc talik edilm ış ci r. Taliplerin \"l' 6 - 1 S inci maddenin sekizinci fıkrasında zikredi len işçilere 
[ ıktadır. Baloda Darülbe- _a_9_9 __ H_a_li_ı _._c_za_i_B_._K_'c_·•_•_er __ v_c_M_ak_b_u_ıe_H_ .. _ıa_r.______ ııi 'ı'lrmaına} i Galara·da mub.ıyaat komisyonuncl.ın alm:ılırı. cüzdan şeklinde verilecek olan ehliyet ve sıhhat vesikası mukahi-
u kıymetli san'atkan l . • • } • k"} • h' !inde de 25 kuruş alınır. 
r' tarafından da Karagöz spırto ve ıspırto u ıç 1 er ın ısan ş· k . H . d Madde 15 fıkra 9 - Kara ve deniz nakil vası-
n lacaktır. Balo sabaha ka- d } "' d }f etı ayrıye en: 
t- vam edecektir. o gece i- umum mü ür ügün en alarının işlemelerini ruhsata bağlamak. 

~r iedia Hanımın Kara- Ka h• • • Ticaret veya Orta tahsili bitirmit olmakla beraber Alman- 1 - Kara ve deniz nakil vasıtalan ınccbıırl olarak senede 
le asfi Rizanın da Hacivat ha taşta idarei in ısarıyeye aıt an barla- cad•n Türkçeye ve Türkçeden Almancaya tercümeye muktedir bir defa muayeneye tabi tutulup mukabilinde işleme ruhsat harcı 
öı ı girerek davetliler ara- rın yanında yapılacağı evvelce ilan olunan bi- ve daktllografi bilir bir memura ilıtlyaç vardır. Maaşı ıaııak· makamına kaim olmak üzere makinalı bahri merakipten her mu

kuk edecek lktldanaa ıore nrllccektir. 
ıulunacakları söylen • 'c nanın İnşasına ait münakasa tehir edilıniştir. ayene için 2 lira makinasız bahri merakipten ve kayıklardan her 

(Devamı 5 inci sahifede) 

l 

h 



:ıuayene ıç.u ol "RUruş ocoıtrooıı, ıu:uııyol' "'"" '"'~""· ----- ... .; 
l:lotos:ktctlerden 25 kuruş muayeae harcı alınır. 250 kilo siklete mütehammil olandan 10 " 

2 - Birinci maddede zikredilen ve evvelce kaydı icra ve 450 .. ., .. » 15 » 
harcı ıstifa edilmis olan vesaitinin bir başkasına devri halinde Yük kaldıracak bilumum asansörlerden 25 ., 

rur soayum ve saıreı. 
3 Hemu kültürü. 
3 Alelfunum ağlonitasiyonlar. 
1 Cam üzerinde migrop taharrisi 

l'alnız kaydı tashih edilir. Y.cniden harç aJmmaz. u Elektrik tesisatı ınuayerıc. h:nn İye raporu e .. 3 - Yük ve binek arabalarile hayvanları muayene tabi de- Beş sortiye kadar (beşinci sorti dahildir) 5 
gıldir. o (onuncu » " ) 7 ,, " 

3 Bir maddei maraziyenin kültürü. 
3 Usarei mideviye tahlili. 

a 

·ı .. n ,, " 
4 - Yukariki maddelerde yazılı berri ve bahô naki vasıta- Yirmi ,' " (yirminci ,. » ) 15 ., 

lar, icin verilecek cüwan mukabilinde 25 kuruş alınır. .
1
. d Yirmiden fazlası için 30 " 

l.\.1adde 19 fıkra 5 - Belediye sınırı ~ahı 10• ~ Tiyatrolar: MaktuanS .. 
"' l J d l b··s onıonıbüs gıbı Sinamalarda: Fabrikalarda ve buna mümasil •uuayene mev d ~r arasın a o o o . 

1 k t 1 mebanide: Maktuan 25 ,. 
Yolcu ve yük başına ücret 0 an na lıye vası a a- 12 Elektrikle Reklam tertibat raporu 
rının işletilmesine ruhsat vermek. . . Bir kilovata kadar 10 ,. 

ı Mevadı gaitada tufeyiat taharrisi 
'2 Mevadı gaitanın hazım noktai nazar1ndaiı muayenesı 
3 Mevadı gaitanın kültürü. · 
2 Mayii cenp muayenesi. 
·2 Balgam muayenesi. 
4 Mayii dimagıi şevki tahlili. 
4 Kilye ve safra taşlan tahlili. 

10 Laburatuvar h::ıyvanlanna telkih . 
1 O Su tahlili_ . . Bu :;ibi vesaitin iııletilmesine müsaade itası ve tarıfenın tas- Bir kilovattan fazlası için beher yanın kilovata bir 

~, ~ıl-ı mı-b.abilin<le on lira harç alınır. . lira zammedilir. 
r. • d • · -rilm · halınde ayrı Bu iki cetvelde yazrlı olmayan mevadm kabili tahlil olanla

rından bil%hare tarifeye ithal edilmek üzre (S) lira harç alınır. i- 1, Mevkiin ve şahsın ve makınanın egıştı esı 13 Makina ve elektrik nıotörlerilc ve jencra-
'rç alınmaz 1 • ı: · Ucrcti rılt:davat istifas• hal~kında e· ·Madd~ 15 fıkra 20 - Hafta tatili kanunundan tor ann n1uayt'neı ıennıye raporu 
. l . k Beş beygir kuvvetine kadar (beş beygir dahildir) 10 .. M~dde 74 -Fıkara ve acezeden bulunduğu devairi belediye ve 
ıstifade etmek isteyen er<' İzın verme · .. .. kuvvetinden fazlası için beher beygir resmıyecc musaddak olan hastagan Belediyeye merbut bulunan 

Madde 110 fıkra 17 -- Hafta tatili kanununda kuvvetine mukabil bir lira zammedilir. hastanclecde meccanen tedavi olunurlar. 
ınuharrer . istisnalardan·istifade edecek olanlardan 14 Buhar l·azanlarının ınuayenci fenniye raporu ~adde 75 - Eshabı iktidardan bulunan hastagan hastane-
senev~ı b' 

1
·r liradan elli liraya kadar Ateş sathı 25 metre murabbaı beher kazandan 10 le~ uı;retle kabul olunup bunlar da üç sınıf üzere müretteptir. 

- 50 " Bınncı sınıfta bulunanlar yevmiye 4 ve ikinci sınıfta bulunanlar 
alınacak ,·uhsatiye harcı. . . : : 100 : : ,~ : ~~ " yevmiye J ve üçüncü sınfta bulunanlar yevmiye 2 lira verecekler-

i _Hafta tatı·ı 1• kanununda muharrer istisnalardan ıstifade " dir ve bir haftalıg" ı peşinen alınır. 
1 ı Daha fazlası için beher kazandan: 30 .. 

<·trncıt isteyenlerden beş liradan noksan ve elli liradan faza 0 
- Beledi,re kanununun Linmn işlerine ait kısmının Am~liyatı cerrahiycye ihtiyaç messettiren ileli cerrahiye mu-

llıaına ve lira küsuratr 25 kuruşa kadar (25 dahil) tay. ve faz_lası .1 sabuu ameliyathane m~sarifine karşılık olmak üzere cerrahi ke-
elJiye iblağ edilmek ve 75 kuruşa kadar (75 dahil) e~.lide~ zıya- sureti tatbikı hakkında talimatnan1e bire için ıo ve sağire için 5 lira ita edeceklerdir. 
desi tay ,.0 fa;:lası yüze iblağ olunmak üzere cuma günlen .açık genıilere ait vesaik Ücı-etle yatanlar dahi umumivetle hastaneler talimatname-
hı:ııundunılacak mahallin gayri safi varidatının yüzde onu nısbe· Madde 1 - İstanbul limanında çalışan İstimbot, Motorbut, sine tabiiyete mecbur olup yalnız birinci ve ikinci sınıfta bulunan 
tınde senelik hare alınır. Muş ve emsali gibi makine ile mütehaı;rik olan küçük vesaiti nak- lar gösterilen hususi odalarda ikamet edecekler ve aile.~i sertaba-

2 - Birinci ·maddede yazılı olan hariçten eylUI .. teş~ıruev- !iye ile yelken ve kürek ile müteharrik vesaiti bahriye, senede bir betin izin ve muvafakatile hastalannr her gün öğleden sonra gö
vel ve teşrinisani aylırmda verilecek ruhsatnamele: ıç~ ~u;_ kere muayene ve mesahai sefain talimatnamesi mucibince, Deniz rebilecekleri gibi ayinat kısmından cetveli mahsusuna göre müs 
hu, kinunuevvel kanunusani ve şubat aylarında venlece .~IY ticareti müdirliğinden bir muayene şhadetnamesi alınağa mecbur tefit olabileceklerdir. . 
~'rneler için sınıf ve Mart nisan ve mayıs aylarında ven dur. Hasta rifakatinde bulunanlardan yevmiye pansiyon ücreti 
•uh~atnameler için üç nıbu tenzilat yapılır. b" Madde 2 - Muayene şehadetnamelerinde bu vesaitin tekne bir lira alınacaktır. 
. 3 - İkinci maddenin tatbiki halinde küsurat h~a ı- ve makinelerinin sağlamlığı, istiap derecesi, ne işte kullanılacağı, Belediy~ ·~lüe~scsatı s;hhiye rontgen ve te<lavii 
~ınci maddede y~zı!ı ol~n kayıt ~ayri_safi varid~tm yuz ~d~~~ alat ve vesaiti seyriye ".e ta~lis~yesinin tam o~duğu yazılır. elektrıkıye l<?horatuvanna mahsus ücreti 
atı rubu ve nısu veya uç rubu nısbetınde tenzılat yap Madde 3 - Gerek makinelı ve gerek makinesiz gemilerin al- nılla)·eııe ve tedavi tal İ ına tııaıncsidir 

Sonra tatbik edilir. . dıkları muayene şehadetnameleri göriildükten sonra işbu mera-
W-adde 15 fıkra 29 - Kanun ve beledıye ka- kibe belediyelere işleme ruhsatnamesi ve bir de plaka verilir. Bu 

rar: . ·b ~ t tt t.. ehvalde veya ihtiyari numaralar meraki~inin baş taraflarına yazılır? 
.aı mm mec urı u u~u . İ H Madde 4 - lşleme ruhsatnamesi mevcut ol aki-ol k k' ld "' t kdırde nsan ay- mayan mer ara ınuracaat va ı o u0 u a ~ bin liman dahilinde seyrü ve seferi memnudur. 

Van c.ya ve eınlak hakkında h::ırçlı harçsız Tıb~ı MaJde 5 - Limanda çalışan Tarak, Pirizman, Macuna, Al
Bayta~i fenni muayeneler Kimyevi ve bakterı- ?'8rına ve emsali gi~i nakıl.vas~:as~dan madut olmayan· meralıip 
'J 1 .. hl'll k 't' sıhhıye rapour ışleme ruhsatnamesıne tabı degıldir. o OJI ta ı er yapma ve şeraı ı E L ·t ·ı v k Ş ' ıasa aı ves<ıı c 
er{::ı:.n ·hay•an ve eşya ve emlak hakkrnd~ y~~ılac~ Tıbbi Madde 6 - Birinci maddede mezklır merakipte çalışan kap· 

~aytari:, Fenni muayeneler kimyevi: ve ba~enyolOJl tahlıller mu- tan ve çarhçılar ile deniz şoför ve motör makinistleri deniz tica-
kabi!inde atide muharrer harçlar istifa edilır. reti müdirliği tarafından verilmiş birer şehadetname;i ve mavna 

İnsanlar (Tıbbi) reisleri ile kayık ve sandalcılar, gene mezkilr müdiriyetten veril-
1 _Sıhhat raporları lOO kuruş. miş birer ehliyetnameyi hamil olacaklardır. Bu ehliyetname ile 
2 _ Evleneceklere verilecek sıhhat raporları 500 kuruş. beraber sıhhat raponı dahi ibraz edilerek Belediyece İşleme ruh-
3 _ Doktor imzalarının tasdiki 50 kuruş ~ı .ş'.111~de~;- satnamesi verilecek ve tesçil edilecektir. 

l~ri meccanen verilen fakru halleri mahalle hey etı ihtıyany~ın- Madde 7 - Ehliyetname almak için belediye hekiminden 
Ce tasdik edilenlere verilecek Sıhhat raporları ve rapordaki un- bir sıhhat raporu ibraz etmek şarttır. 
ıaıar meccanen tastik olunur. Mektep talebes~ verilecek Sıhhat Madde 8 - Ehliyetnamesi ve ruhsatnamesi olmayanlar li-
taporlarından harç alınmaz. manda icrayi san'at edemezler, 

Hayvanlar (baytaıi). Unıu ni kaideler 
1 - Takdiri kıymet raporları 200 kuruş. Madde 9 - Liman dahilinde işleyen merakibin azami ve as-
2 - Sdıhat raporları 200 kuruş. • ·· l - d · ·ı r ba"l 
3 - Randımanın ve süt miktannın tayini hakkındaki rapor- garı surat en erecesı ı e, ımana g ayan ve demirliyen gemile

rin durak ve demir mahalleri İstanbul liman talimatnamesi mu-
lar 300 kuruş. • . . cibince tayin edilir. 
.. 4 _İnşaat için verilecek ruhsatnameler m~~abıhnde beş M dd 10 B 1 d' h d d dahT 
tıraclan nol,·san ve ellı' liradan fazla olmamak ve kusurat hakkın- . a e - e.~ .ıye u u. u . ı ınde işleye? merakipten, 

ltmanlar kanunu mucıbınce tanzım edılen ücret tarıfelerine ria
da birinci maddedeki tarifat veçhile muamele ifa edilmek üzere yet etmiyenler tecziye edilirler. 
~rsa kıymetinin yüzde y~rm1~ ı~i~betinde harç ~!mır. Madde 11 - Belediye hududu dahilinde işleyen sevahilı 

5 - Varidatı gayrı. safiyesı .veya kıy~etı .malfun °1n:1ay~ mütecavire vapurlarının seyriisefer tarifeleri Deniz ticaret mü
teııerden Belediye t~mın hey':tınc.e ~akdır edıl~ce~ ~ay;: safı, dirliğince tetkik ve belediyece tasdik edildikten sonra mer'i olur. 
lıar•dat ve kıymet ıizennden baladakı nısbetler daıresın e arç a-i .. Madde l~ - İstanbul lim~ında iskele, köprüler ve dereler 
nır. . . • . gıbı umuma aıt yerlerden ve denızlerden bir kısmını muvakkaten 
1-Scfcdi,·e kanununun 15 ıııcı nıaddesının 2CI Ve işgal ve istimal etmek isteyenlere, limanlar idaresinin mutaleasi 
:~9 uncu fıkralarına tevfikan nıasarifi zaruriye al~~rak ~.Iediyece mutalea olunacak nıhsat verilerek muame-

h . l k h "t t J-1' lesı ıfa edılır. arıç olmak üzere a ınaca arca aı ce ve uır 
Ashabının ihtiyari ınüraca::ıtında 

1 Alım satıında binanın muayene raporu. 
Lira K. 

Mukavemet hisabma ve keşif tanzimine lüzum olma
~an muayene raporu kin binanın umum hacmınm: 

, Beher metre mikabindan: 
lı" Mukavemet hisabatı ve keşifnamen~ tanzimi halinde 
ltlanm umum hacminin: Behennetre mıkabmdan 

2 T<l hrihat ve hasar murı \'ene raporu 
. 0,.n liradan aşağı olmamak üzre tanzim olunacak ke-

N bedel.inin yüzde bq1: • 

2,5 

5 

3 Zarar ve ziyan ktşıf raporu 
Keşif varakası tanzimi halinde umum bina hacmmm: 

Beher metre ınikabmdan: 5 
Y a1ruz rapor tanzimi halind~: . Ma~tuan: l S • 

~ Alevcut binaya kat ıJavesı hahnde kuvveı 
tahammüliye raporu 

Mevcut bina hacmuım beher metre mikabından 
5 Mal.~emci İnşaiye nıuayene raporu 

5 

r Tahlil veya tecrübe müesseseşi tarifesinin bedeline 
uıqe yirmi bes zammedilir: 
6 inşaat halinde bir binanın ınuayene raporu 

1 Mukavemet hisabatı ile keşifnamesinin tanzimi halin-
e uınurn binaların hacmınm: 

Beher metre mikabından: 5 
Yalnız rapor tanzimi halinde maktuan: 25 

7 ikmal edilmiş hir binanın nıuayene raporu 
.· Mukavemet hisabatı ile keşifnamesinin tanzimi ha-
ltı.de umum bina hacmmın; Beher metre mikabından: 10 

Yalnız rapor tanzimi halinde bina umum hacnuıun: 
Beher metre mikabmdan: 5 

8 Su tesisatının nıuayenei fanniye raporu 
re. Mebani ve mesakindc on liradan aşağı olmamak üze-

. Beher katından: 5 Lira 

Eşyanın kimye,·i tahlili 
Lira 
3 Sade yağlarında yalnız hamızatı şahıniye tayini. 
5 Sade yağlarından yalnız hamızatı şahmiyei tayyare ser

best hamıziyet ve fira miktarmm tayini. 
10 Sade yağlarının tahlili tamı. 
3 Zeytin yağı ceviz yağı sair zuyutu nebatiye. 
3 Sütte yalnız tereyağı miktarının, sikleti izafiyesinin tayını· · 
5 Sütün tam tahlili. 

10 Süt hülasasmm tahlili tami. 
3 Yoğurtta yalnız tereyağı miktarmm tayini. 
5 Y oğurtu11 tahlili tamı. 
5 Un makarna ve şehriyenin tahlili tamı. 
3 Ekmek ve fırancala muayenesi. 
3 Cuyaz muayenesi. 

10 Buğdayda gloten miktarının tayini. 
5 Sirke tahlili. 
S Sabun tahlili. 
5 Peynir tahlili~ 
5 Konserve tahlili. 
S Memba çeşme sarnıç kuyu suları tahlili. 

50 Maden suyu tahlili. 
3 Gazoz şurup limonata ve emsali. 
3 Helva ve tahın tahlili. 
5 Kahve ve çay tahlili. 

10 İspirto ve meşrubatı küuliye tahlili. 
S Şeker ve şekerleme pasta ve reçc:I 
3 Biber ve baharat. 

10 Maden yağı tahlili 
5 Mühür mumu. 
5 Göz taşı ve nişadır ve emsatr (kedeıcste munaenç ecza ~ 

kimyeviye ve tıbbiye tahlili). yı 
10 Kumaş tahlili. 

5 Çukulata ve kakao tahlili. 
S Benzin gaz gazolin ve mazot tahluı. 

10 Mürekkep tahlili. 
5 Neft yağı ve yağlı boyaların tahlili. 

Madde l - Hastanelerde meccanen tahtı tedaviye alınını. 
olan hastagiin ile ayaktan rontgen veya elektirik muayene ve te
davisi için müracaat ederek fakir olanlarına dair vesika ibraz et
miş bulunan hastagana tatbikatı elektrikiye ve tedavii radyuloji 
meccanen yapılır. 

Madde 2 - HastaneLrde ücretli yatan lıastagan umumiyet 
le maddei mahsusuna tevfikan ücret itasına mecburdurlar. Oc
retlilerin hakkı rüçhanı olmayıp mütahassıslann tayin edecekle
ri sıra üzerine tatbikatı Iazimesi icra edilir. 

Madde 3 - Umumiyetle Rontgen tedavisi ile sair tatbika
tı elektirikiye için müracaat eden hastagan ayaktan tedaviye ce
vam mecburiyetindedirle. Fenni ve idari ahvali fevkalade bu ka
yıttan müstesnadır. 

_ Mad~e 4 - Alelil~~m sadır radyoskopileri 1, 5, radyografi
len 3, mıde radyoskopısı 3, Radyografisi 5 liradır. Turuku bevli
ye radyoskopileri 3 lira Turuku nisaiye Radyoskopileri 4 lira. Mü 
kerre her filim için yarımşar lira zam olunur. Nevahii saireye 
mahsus radyografiler 2 liradır. 

Sıhhi Röntgen tedavileri bir tatbika mahsus olmak üzere 3 
liradır. Amik Röntgen tedavisi bir günlük tatbikat için 5 liradır. 

Sıhhl radyum tedavisi bir devrei tedavi için 1 O liradır. Amik 
radyum tatbikatı bir devrei tedavi için 20 liradır. 

Ültraviyola ve diyatermi ve :o;air tedavii ekktrikiyenin her 
günkü tatbikatı 1 liradır. 

Hastaneler röntgen ve tedavii elcktrikiye ve 
ücrt>tİ hak kında talinıatnaınedir • 

Madde 1 - Şehremaneti hastanelerinde iıcude getirilen 
Röntgen laboratuvarları merkezi müesseseler olduğundan her 
her şeyden evvel hastanelerin muhtelif şuabatı tıbbiyesinde tahtı 
tedavide bulunan hastaganmm teşhis ve tedaviı emrazile meşgul 
olurlar. 

Madde 2 - Hastanelerin polikliniklerine mtıracaat eden 
muhtaç ve fakir hastalar tabip mutahassıs tarafından Jedelmua
yene hastalı!:lannın teşhis ve tedavilerine ihtiyaç mübrem hasıl 
olanlar Laboratuvarlara izahat ve müsahedatı fenniyei kafiye ile 
sevkedilirler ve yahut mutahassıs Etibba, Röntgen mütahassısı 
ile badelmüşavere Röntgen teşhis ve tedavilerine karar verilir. 
. Madde 3 - Hastanelerde bir ücreti muayyene ile yatan has
tagfından Röntgen teşhis ve tedavisine ihtiyacı olanların muaye
neleri merbut cetveldeki ücrete tabidir. 

Madde 4 - ~olikliniklere Amüracaat eden hastagandan an
cak muhtaç ve fakır olanları Laboratuvarlara berayi muayene 
sevkolunur, ve kendilerinden ücreti muayene ve tedavi olarak bir 
şey ahiz ve istifa olunmaz. 

Madde 5 - Llboratuvarlarm eyyamı: ve saati mesaillerinde 
evv.~ ~stanenin ~uhtacı muayene tedavi ve hastalan, saniyen 
po1ik1iniklerden etibbayı mutahassısınm izahatı kafiye ve lizime 
ile. ç-önderdikle~ m~tacm ve fikray~ hastagan kabul ve muayene 
edilirler. Mumaıleyhımden sonra mıibrem halinde bir ihtiyaç ile 
ademi müsaadesi ile tedaviye tabi tutulmanuş olanlar ikinci yev
mi mesaide keza Lıaladaki usule tabi tutulacak ve aru:ak vakit mü
tedavileri znnnında müracaattan sair hastagan tedavi edilebilir
lar. Bir giin mukaddem bu şekilde müracaat edıp zaman ve alatın 
adeıni müsaadesi ile tedaviye tabi tutulacak ve ancak vakit m" 
sait olduğu derecede istifade edebilecektir. u-

da 
~adde 6d-Lf!boatiçten balaladaki .~erait dairesinde teşhis veya 

te vı znnnrn a a ratuvar ra muracaat eden muhtaç f kir 
hastagan, Rontgen mütahassısı tarafından tayin edilen vekia 

tt Llbo t rd · · ·· va t ve saa t1 erde hra .uva .. a ıspatı vucut etmeğe mecburdur. Muayyen 
~d e n anç muracaatlar kabul edilmez .. Belki ahvali fevka
ıa e muhtacı mudahale vak'alar kabul ve muayen ed'l ki rdir 

Mdd7 De.. e ıecee. 
a e - vaın resmiye, etibbası tarafından Iaboratu-

1 
v~ ?lnız muamelatı resmi yede göriilen müşkülatı fenniye
nın .halli zımrunda vukuatı zabite ve saire taallilk eden eşhas be-

l ra~ı ~~~?'ene sevkedilebil.ir. Bundan başka bir sıfatı resmiyeyi 
has7 kuçuk memurlar dahı ayni suretle kabul ve tedavi edilirler 

1 ~u gibi has~gan ~kkı~da devairi resmiye etibbası tarafın~ 
. ızahatı fennıye venlmesı ve Röntgen istiptabınm tasrihi lizmı-
drr. 

ıid Tiyatro, Sinema, fabrikala~ ~le buna mümasil meba-
e ınesakinin bir misli zam edılır. Lira 

İdrar: 

Fşvanın Bakteriyoloji tahlili 

. Madde .. s -. Röntgen tedavü amik kısmı bir ameliyei mü
bi~ey~ muş~bih olup tatbik ve şuatmdan evvel ve sonra bircok 
~tkikati fennıyeye arzı ihtiyaç eylediğinden tedavi olunacak -fa
kir ve muhtaç hastalara lüzum görülünce hastahanede tahtr mü
şahedede bulundurulur. 

j ~adde 9 .- ~aboratu".arlara teşhis ve tedavi için yalnız bi-
rer Rontgen cihazı hastalann muhtelif şuabatı tıbbiyesı· ı'ç' t · 9 Kalorifer nHıavene raporu 

Mehani ve mesakinde birinci kat için 25 lira tevali 
eden katın beherinden. 20 ,, 

bir tıı~iYatro, Sinema, fabrika \'e bu:ıa müm,1sil binalarda 
ısı. ıarn c<l'J' . ır. 

1 Seriri muayene 
2 Tam tahlili 

Kan: 
3 Vasserman teariililü. 

dilmi ı 'h ı . , ın esıs e _ !J.o up cı az.~mı daunı olarak istimali ve mevcut alat ve 
~chi~ı~ t-!1~n:ımul ve1muka~metlerinin az müddet zarfında 
~~ ıye erını ıntaç ey ~yecegı ve binaenaleyh kuvvei taham

' mutiye ve mukavemetlen fevkinde işletilmesi caiz olmıyacağı ci-
l>evamı 6 mcı sahifede) 

-~'------~ ........ - -
Merkez ;cc;ıt:ı.: •ı Galatl k •P'" 

Başı il. 2.361 Şolıe A~en: 

Sirkeci Mühür.W ndc t:ın. 
2740 • 

Trabzon ikinci 
postası 

( Reşitpaşa. ) vapuru 1 ~ 

Şubat perşembe a~amı Galata

dıın İnebolu, Sinop, Samsan, 
Ünye. Fats1, Ordu, Giresun, 
Trabzon, Rize., Hopa'ya kalka· 
cak, dönüşte pazar, Ril.e, or. 
Sütmene Trabzon. Polatlıane 
Görele, Giresun, Ordu, t·at· 
sa, Ünye. • amsun. Sinop, 
hıebolıı Zonguldağa u~ııya
caktır. 

Mersin postası 
(ANAFARTA) vapuru 13 

Şubat cuma 1 O da Galata
dan Çanak.kale, lzmlr, Küllük. 
Bodr\ırn,Rados,Fethlye, Antalya, 
AWye, Mersin'e lı:allı:acalı: 

dönli~te Tışucu, Anamor, AIA· 

iye, Antalya, Finıı.e, Eethlye 
Dalyan , , 1armaris, Rados, 
Bo<lrum, Külliılc, lzmir, Çanak· 
kale. Gelibolu' ya ul!;ravaacktır. 

~~.............._. 

Veli zade vapurları 
Karadeniz postası 

lkbsat ··~~b.t 12 

Perşembe 
g-.ınu akşamı Sırkcd rıhammd:ın 

hareketle i'..ongoldak, lnebnlu, 
Gerze, amsun, Gi~sun. Trabzon, 
ve Rizeyc azimet ve ıvdctte ayni 
i•kelelerle Of Sürmene. Vakfıkebır 
Göre!., Fatsa \C Ünyeye uğraya · 
ralc avde~ edec<hir. 

Yük •~ yolcu için irlccci Altıy · 
h•nının \'eli zıde vıpurl•rı ı~en
tasma mürı caıt Telefon : lst 9 

MÜZAYEDE iLE SATI~ 
1931 şubatın ı:ı Uncö camı guou 

sabah <aat 10 da Beyoğlundı Pın· 
galtıılıı Hamım imsyonunda Belcçl 
solcağındı Tülbenciın ıparumınuua 

4 numaralı dairesinde mevcut ve 
Necip Hayat Beye alı mıizenen 

eşyalar müzayede suretlyle saalı· 
caknr. l'okoz parçadan mürekkep 
en son sistem asri gayet nefis yemek 
oda takımı, 6 parçadan mürekkep 
• .,.ı müktmmel yauk oda taktınL 

il parçad.ın ibaret hakiki lngiliz mı· 
mu!Atı 5alon takımı, krlstofl Ç•tal 
bıçak ı lomı, Vlvenna 1114lllultu 18 
p3CÇ&dan i~areı çay ıakımı, clcktr k 
n\izeler, Kolumbia mark lı gayet 
ı;üzcl gramofon plAkL1rıle Japon 
\&zo!.n, sama-.r, çln sobalar, logillz 
pluşu kadife pordeler, tuller, storlu 
ve bronz lmmlzler. s.dclli tabureler 
ve sede!lı. ıavlu, tabak takımı, yc
mişlik!er, yıığlt boya tablolar, bronzlu 
ve markcıri orta masalın. Tonet 
tezloog. portmanto, etajer, maıbah 

takımları ve sair eşyalar. "Bor. mar
kalı Fransız piyanosu, Buhua, Tebnz 
ve Anadolu ve Acem halılan vo 
seccıdelerL Pey •Urenlerden 100 de 
25 teminat ılınır. 

Yonlktıy Sulh Mabbmetinden: 
Yenikôr'de pıukim lkeo halen 

ıtanıeıgtblan meçhul olan Ahlnı 

ve Tevfil: Ye Hayri Efendilerle 
lbrtlıim Çnuşa: 

llfilddei flıcı Tnflk Efetıdlt\la 
Yeıılltöy'de Aya Nikola mahalleıindo 
Tq Oeatı ıokıltnda t n 4 ••· 
merolu iki bap haaealn kablll tabım 
olııı.dtğpıdan dolayı bilmllaayede 
satılarak tilyuonun iaalul hakkında 
aleyhinize ikame etdti davanın mu
hakemesi neticesinde mozktlr iki hop 
baııenin ıçık ınornıı ile satılarak 
bedeli milzıyedeslni 376 sehim iti
barile 253 buçuk sehimlnln mDddc.i 
Hacı Te,iik Efendiye ve 253 buçulc 
othiminia Ahmet Sabri Beye Ye her 
birine 18 er sehim hesabile Ab~t 
ve Tevfik Efendilerle lbrahiaı Çavuşa 
l'C r s ıchiruinm dahi Hayri Efendıye 
itası suretile fUJ'UllDDn Wlesine Ve 
ıauarifi muhakemenin de cslwııı 
mezknre ,·echile hi55edıranı aıdiı 
dne ve emlikl mililve idare ile fl~aıl 
B. ve .Miıveddeı Hanımın mezlOr 
hanelerde allkolacı olrıudı;\ıııdan 
milddelnin onlar hakkındakı d ıva· 
sının reddine k.ıb!li ten11i1. •lmak 
üzre gıyabınızda .il· 12 Q 10 tırihinde 
kırar verildiğini muben in ışt ıı hu· 
!isal lıtiküm ihbarname i ı hliJP; ma 
kamına hlm olmak Üır" i!An olunu· 

Kabıtlf wesı ın"dwiıı&uııJe.ıı: 
ltalyın mektel'ı sahıl muıllıaı 

!erinden Giizid. Hanım l\lrr>in Orta 
mekt~p Tobji ilimler muallimliğine 
tayin ed!ldiğinılcn üç ı:ün zulındı 
lstınbul aııntıka;ı :\!urif eınlnfiğlne 
müracaat etmesi ı:Cıı.;f tıldird~ mdJ• 
tafi ıddeJil:c-egi il.in olu .• ur. 
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lfik eder mühim vazifeler tahmil etmekte ve işbu hizmetler mu- rak müracaat vukuunda Belediye Hekimlerinin verecekleri rapor lstalilokoklardan mUtevel 
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tinden 
kabilinde bazı harç ve rusumu istihsaline miisaadede etmektedir. için tarifede gösterileceği veçhile harç alınması lüzumu görül- (ergenlik, kan çıbam, koıtu 
Bu ahkam şu maddelerde hulasa edilebilir. müştür. Aşı şahadetnamelerinin ve fakru halleri tahakkuk eden- altı çıbanı, arpacık) ve bütD 

A - Sıhhi ve fenni muayeneler. lerin ve mektep talebelerinin istedikleri sıhhat raporları mecca- L:lt hastalıklarına karşı pc 
(Batı 5 inci ıahifede) B - Şehir dahilinde kara ve denizlerde yapılacak her türlü nen itası münasip görülmüştür. t~slrll bir aşıdır. 

hetle fazla müracaatlar vukuunda daha ziyade muhtaç ve fakir tesiaatın ve muvakkat işgallerin şeraiti fenniye ve sıhhiyesini tes- (B) - Hayvanat için ashabının isteyeceği baytari muayene Dıvanyolu No ıs9 

hasta teşhis ve tedavi için kabul edileceklerdir. bit ve ruhsata raptetmek. raporu harca tabi tutulmuştur. Or Kutiel 
Madde ıo - Hastanelerden meccanen tahtı tedaviye alınmış C - Şehir hududu dahilinde vücude getirilecek sınai, zirai 7 - Emlakin ve makinelerin muayenei fenniyeleri hususun • • 

olan hastagan ile ayaktan Röntgen veya Elektrik muayene ve her türlü müessesatın ve pazar ve panayır yerlerilt kabristanla- da muayene ve tetkikin vezaifi Belediye itibarile mecburi olması Cilı, !'rengi, Belsoğuktuııu 
tedavisi irin müracaat ederek fakir olduklarına dair vesika ibraz nn, kömür ve gaz depolarının mevakiini tayin ve tesbit edereli veya esbabının müracaat ve talebi üzerine ihtiyari bulunması şe- ademi iktidar muayene v" cteııııl 

"' ilin' k k"ll · · "bar al d K · di · ıedavihan esi. Karıköy Börekçi L.ı ,etmiş ve Sertababetçe tastik edilmiş bulunan hastagina ta~ika- etme . • • . .. . . . . • • ı en nazaı:ı ıtı . a . m ı. av.anin v_e nızamatı Bele :ı:e .ıcab~- '"'! 
tı elektrikiye ve tedavii radyolojiıye meccanen yap~ır. Aksı tak- D - Bem ve bahri bılcümle vesaıti nakliyenın sa~lamlıgı- ca muayeneı fennıyenın mecbun oldugu ahvalde memunnı fennı- sırasında No. 34 ~ 
dirde ücuratı makpuz mukabilinde tediyeye mecburClur, nı: ve temizliğini ve kullananların ehliyeti ve sıhhatlarını ve sey- yenin yapacakları muayene ve verecekleri rapor ait olduğu nizam Dr T İyan 

Madde ı 1 _ Hastanelerde ücretli yatan hastagin umumi- rüsefer tarifelerini murakaba tahtmda bulundurmak. ve kanunda bir tutulmuş veya tutulmamış olmasına göre muame • aŞÇ 
yetle maddei mahsusasına tevfikan ücret itasına mecburdurlar. E - Tahakkuku tahsilinden evvel ifa edilmek laznn gelen le görecektir. Ashabının bilihtiyar müracaatları üzerine Belediye Belsoğukluğu ve Frengi ted• 
Ocretlilerin hakkı riiçhanı olmayıp mütahassıslann tayin ede- belediye vergi ve resimlerinin taksit zamanlarım tayin etmek. hey'eti fenniyelerinin muayene ve keşifleri muayyen bir harca hanesi. Eminönü Minasynn eczan 
cekleri sıra üzerine tatbikatı liizimesi icra edilir. F - Belediye kayıt ve haritalarının suretlerinden alınacak tabi tutulmuş ve bunun miktarı da hey'eti fennfyenin o işte sarfe- karşı ıokığında No. 4 

Madde 12 _Umumiyetle Röntken tedavisile sair tatbikatı harçları tayin eylemek. deceği say ve vakıt nazarı itibara alınmak suretile bir nisbeti mu- Or. HORHORLJN 
Elektrikiye için müracaat eden hastagina ayaktan tedaviye de- G- Gaz, su ve Elektrik saatlarını teftiş ve muayene etmek. tedileye bağlanmıştır. 
vam mecburiyetindedirler. Fenni ve idari usul fevkalade bu ka- İşte bu maddelerle hülasa edilebilen ahkiimın her biri üzerin 8 - Belediye kanunun on beçinci maddesinde zikredilen ve 
yıttan müstesnadır. de Encümenimiz uzun uzadıya tavakkuf ederek ve bu hususlarda beldenin umumi sıhhat, selamet ve urnranile pek ziyade alakadar 

Madde 13 - AlelUmum sadır Radyoskopileri bir buçuk, hey'eti tenvir edebilecek kompetan zevat ve şuabat erkanile te- olan hususattan birisile müessesatı sinaiyenin, kabristanların, 
Radyografileri üç, mide Radyoskopisi üç, Radyografisi beş lira- ~as.ederek hem halka ağır bir yük olmayacak ve hem de edviye- k?r;ıür, gaz ve saire depolarmı, umumi paz ve seyir yerlerinin tes
dır. Turulm bevliye Radyoskopileri üç lira, ve turuku nisai.ye mn ihtiyar edileçeği külfeti büsbütün karşıbksız bırakmıyarak bıtile buralardan alınacak rusumun, evvelden halka i.liinı keyfi
Radyoskopileri dört liradır. Mükerrer her filim için yarımşar li- n?'katı araştırarak vücude getirdiği tarifeyi ve bu tarifenin tatbi- yetidir. Ancak bu mühim hususat kısmen şehrin müstakbel pro
ra zam olunur. Nevahii saireye mahsus Radyografiler iki lira- kınde memurini tereddütten kurtaracak maddeleri Hey'eti umu- gramınm tayinine ve kısmen serbest liman ve saire gibi hüku
dır. , miyeye arzeder. metçe kabul edilecek siıyaseti iktısadiye cephesinin tavazzuhuna 

Sathi Röntken tedavileri bir tatbika mahsus olmak üzere üç Hey' eti muhteremelerince işin t.etkikinde kolaylık olmak için vabeste olmakla şimdiden bu bapta kat'i bir karar ittihazı müm-
liradır. Amik Röntken tedavisi bir günlük tatbikat için beş lira- yukarıda zikredilen her maddenin tarifesinin ve talimatının hi- kün olmamıştır. Mahaza kabristan yerlerile pazar yerlerinin ol
dır. Sıhhi Radyum tedavisi bir devrei tedavi için on liradır, amik ı zasmda ~an~un o .kı~mrna ta~luk11; olan fikr~arıd~ yazılmıştır: ~un ~ısa ?ir ~aman zarfında tayin edilerek bu cihetle~e. ait vazifei 
Radyum tetbikatı bir devrei tedavi için yirmi liradır. Oltraviola •.. Tanfenın tanzımınde derpış edılen esbabı mucıbe berveçhi ımarıyenın bır an evvel başlanılması şayanı temennıdır. 
ve Diyatenni ve sair tedavii Elektrikiyenin her günün tatbikatı atıdır. 9 - Belediye kimyahanesinde yapılacak tahlilattan alma
bir liradır. . 1 -: 15 inci maddenin üçüncü fıkrasında bahsedilen ruhsa- c~ harçlar için ayn ve bakteryolojik tahlilat için ayn bir tarife 

ı\ladde 110 Fıkra 8-Belediye devair vemües tıyel~r kı umumun yiyip içmesine yatıp kalkmasına eğlenmesine vucude getirilmiştir. Bu tarifenin tanziminde salahiyettar erba-ı 
, t k<> ·tl l' k • ·ı 1 ve saır yerlere mutaalliktir. Tarifede işbu müesseselerin vergide bı fennin mütalealan esas ittihaz edilmiştir. Belediye kimyahane 
ses~ 1 <.~• arının en:ı a. ':e arazı le ~rsa arın muk~y~et gayri safi varidatının yüzde onu ruhsatiye tarifesinde s~ hali.~azrr?a yalnız kimyevi tahlilat ile müteveggil olup bakte
harıta plan ve krokılerının suretlerını talep esas_ıt_tihaz kılınm8!-< .suretile bir nisbeti adileye irca edilerek me- nyol?Jı ~ahlilat için belediyenin hususi bir müessesesi olmadığın 
edenlerden alınacak harç munnın hakkı takdinnden tevellüt edeı;.ı:lt idari mahazirin ber dan ılerıde şehrin ihtiyacı ve fennin icabı ile mütenasip bir bak-

Harita pilan kroki sureti harcı. 50 kuruş. taraf e~esi düşünülmüştür. te~y~loji l~buratuvan tesis edilinceye kadar belediye hastahane-' 
Kayıt sureti 50 kuruş. Aynı _zam,:u:ıda bu ~isbete te~ikll:11. a~ınacak .~satiye har- lenmı:dekı mutahass!slardan ve vesaiti fenniyeden istifade edil-
Madde 112 6-Tahakkuk muamelesi tahsi- c~ gayn safı ır~dm mıktarına gore ıliinihaye yükselerek fahiş mek lazım gelmektedır. 

• . • • bir hadde kadar gıtmemesi için bar, dansinğ gibi yerlerde on li- ı O - Hastahanelere kabul edilecek ücretli hastaların ya- ! 
lattan evvel ıfa ve ıkmal edılmek lazım gelen radan dun ve elli liradan ziyade olmaması kahvehane hamam şe- tak ve tedavi ücretile hastane mutahassıs ettibbasma müracaatla ı 
Belediye vergi ve resimlerinin taksit müddet- kerci dükkanları gibi yerlerde iki buçuk liradan dun ve on liradan ayakta tedavi olunacak hastalardan alınacak ücretlerin dahi bu 1 

!erini tertip ve tesbite Belediye meclisleri fazla olmaması için takyit edilmiştir. meyanda tayin ve tesbiti keyfiyeti Encümenin mesaisi zümresine 
] • h · td d . Geceleri a~ık bulunacak yerlerle kapalı yerler arasında ruh- ve .kanunun ücretli ücretsiz hastaneler tesisi hakkındaki hüküm-

sa a 1)_'3 ar ·~·. _ • . . satıye harcı miktarında bir fark gözdilmesi düşünülmüş ise de lenne dahil görüldüğünden seliihiyettar şubenin iştiraki mesaisi 
Tanzifa~ ve te,.,nvın;:e ~ Ag:ıstos ve kanunusaru ayları so~u. b~un teftiş ve murakabasmdaki mahzurlar dolayısile sarfınazar ile vücude getirilen tarife dahi bu meyanda hey' eti umumi e e 
1:e!1te s~per, l~:'ha, ılan agust~~ evv~~ olmamak .ve hır. ay edılmiştir. takdim kı!mmıştır. y y 

evvel ilan edilmek uzere her sene daimi Encumence tayın edile- Bu kabil yerlerin ruhsatiyeleri bir defaya mı munhasır ola- ı ı _ B 1 d" d · ·· k ı • 
k · T · -1• d"l k · "hl · d talik h" e e ıye evaır ve muessesatı ayıt armm ve emlak 

ce tır. ayını an e ı en ta sıt tan enn en sonra ve teş ır cağı yoksa her sene tecdidi mi lazım geleceg"i ciheti d-ı.: düşünu··- ve ~razı" ile arsaların h ·ı I"- kr kil · · tl · · d'I · ıa h iii1ı. · · · di '""~ - an e, p ... , ve o enrun sure erını ta-
e ı .e!1 tente sıper ve v a veya ata aıt resmın peşmen te - lerek vazii kanunun maksadı bir defaya mahsus olacağı merkezin lep edenlerden alınacak harç elli kuruş olarak tesb"t dilmi tlr 
yesı ıcabeder. de o~cağma kanaat basıl olmuştur Ve ona göre tarifeye ka t . · • ı ~ ş • 

Berri vesaiti nakliye: senelik resim haziran, eylul kanunu- Jionmuştur. . • yı ı: - Tahakkuk r;ıuamele.sı tah5i!attaı_ı . evvel _ikm~ edil-
evvel ve mart gayelerinde ve 4 taksitte istifa edilir. Bu madded zikredil .. 1 • .. d"" II?"e~ laz1!11' gelen Beledıye vergı ve resımlennın taksıt muddetle-

e en muessese enn gece ve gun uz açık ka- nru tesbıt tm k k k · ·· ""lm"" ·· 
Merakibi Bahriye: Sandallara ait resim ağustos sonunda de- labilecekleri saatların ve sınıflarının ve icabı halinde ücret tarife- .. e e ".11unen mu tazı goru uştur. 

faten ve diğer merakibin senelik resmi temmuz ve kanunuevvel lerinin tayini dahi liizım geliyor ise de bu cihetler En .. d .Bu h~e tabı olan tanzifiye ve tenviriye resimleri ağustos 
sonunda iki taksitte ahzedilir. ziyade icra makamını alakadar eden hususattan görül~~~~n den ve kanunu~anı gayeleri o~ak üzere iki taksite raptedilmiştir. 

Köpek resmi: Her seneye ait resmin Ağustosun sonuna ka- ve işin pek ziyade teferru:ltına kadar girilmeği isti! u~~n • ;r'ente sıper liivha resımlerinin tahakkuk muamelesi hududu 
dar ve bir eylfilden itibaren şehre getirilerek köpeklere ait resmin ğinden mutalea ve tetkikine girişilmemiştir zam ey - vası olan şuabatı belediyece ağustostan evel ikmal edilemeyeceği 
peşinen tdiyesi laznndır. 2 _ Ölenleri muayene etmeden gömühnemesine ruh t anlaşıldığından b~ resimlerin zamanı tediyesinin ağustostan ev-

Şerefiye ve müceddeden yapılan liiğım ve kaldırım nısıf me- mek. sa ver- vel ~~man;ıak ve hır ay evvel ilan edilmek şartile her sene şehir 
sarifi inşaiyesi birinci taksit ilk ihbarnamenin tebliği tarihinden. Bu maddenin tetkikini emvatın sureti"defenı" lıkl Encumenı tarafından tayin edilmesi düşünülmüştür. 
't'b d". 1 . •-•-·tı aı· . ve mezar arın B rrt . . akl" • ~ ~ aren ~e ıger sene ere aıt ......... ı er m ı senenın hululünden sureti idaresi hakkında hükUmetçe derdesti tanzin olduğu h b e vesaıtı n ıyenın senelik resmi: haziran eyliU kanu-
ıtıbaren uç ay z:rfında, verilen nizamnamenıin tebliğine talik etmeyi düşündük ise ~e e~ nuevvel mart gayeleri olmak üzere dört taksite. 

Mad~e 1<> Fıkra lı7 -· Kanuna göre doğru- v~a ıt:ıdar bu mad~enin. meskutün anh bırakılması muvafık . Bahri merakip: sandallar bir taksite ve diger merakip iki 
dan dogruya veya alAkadar tarafından müra- ~orulmiye.rek .~e~edı~e e~bbasınca muayene edilen ölülerden de- taksıte:. . . . . . . 
caat üzerine gaz su elektrik sarti at - ,. fin ruhsatıyesı ıçın bır guna harç alınmaması zikredilmiştir. Kopek resmı: hır taksıtıe raptedilmiştır. 

Belsoğukluğu · Frengi ademi ikti 
tcdavihıneil. Beyoğlu Tokaılıyan Y 
nında Mektep iO~~k 95 Tel Si• 

Parasız Şapka Tamiri 
250 kurnşluk 

şık ve modern 
şapkalarımızdan 

•l•nlır, eski şap· , 
kası parasız ta- , 

mir edilir. Top· 
tan dUzinesi 22 
lira Tilrkiy• !Ilı. 
şapka b ~ri kası. 
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BURNVi 
~ikolatalarını 

untazaınen vnru~ 
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1 1 1 
. . Y ını. muş !r 3 - Sıhhat ve ehliyet vesikası almaya mecbur olan işçilerin Şerefiye ve müceddeden yapılan lağım ve kaldırım nısıf ma-

saat arı ve a et en veya taksımetrelerı teftış s~hhat ve ehliyetlerinin belediyenin murakabai daimesinden ha- sarifi inşaiyesi için birinci taksit ilk ihbarname tarihinden v di- --- Beyoııu 
etmek. rıç kal~as~ için üç maddenin teferruatı üzerinde pek ziyade ta- ger seneler taksitleri senei maliye hululünden itibaren üç ay Przar- g l L n ı R n J 

Bu muayene harçsız yapılır. Ancak daimi encümence vakkuf erli:~~ yap~acak _tarife v~ talimatın tatbikatında husule fmda tediyesi mecburiyeti kabul dilmiştir. U ft U 
tanzim edilecek tarife dairesinde memurun masarifi zaruriyesile gel~cek ~uşkilatın ızalesı. ~arele~ aranılmış .ve. ~-z~üml~ kara ve Bu taksit z~annın tayininde Encümen halka suhuletli 
muayene vesaitinin nakil ücreti talipten istifa edilir. denız nakıl vasıtala~ sagl3;1111ıgım ve temızlıgını ve ıçinde ça- olacak zaman ve muddetleri mümkün olduğu mertebe düşü ·· 

Madde 15 Fıkra 71 -işçiler, san'at ve mesai lışanların sıhhat ve e!1Hyetlenni murakabai daime tahtinde bu- tür. Bu müddet ve taksitlerin tesbitinin bir minayi kanunis~a~~ 
erbabı ve alelumum müstahdimler için İş kale- l~durmak meselelennde d~~z tic~ret_işle~. Müdiriyetile Bele- dır ki o da bu müddet zarfında tediyei deyn etmeyen mü

diye 1!ras~da. ne .~uretle t~riki ı;nesaı edılecegı hakkında idarei kelleflere cezaen yüzde on zammetmek laznn gelmektedir. Bu 
mleri ve idarehaneleri tesis ve idare etmek ve me.zkure ıle bılmuzakere hır talimatname vücude getirilmiş ve bu sebeple pek ziyade şayanı ehemmiıyettir 
edeceklerede ruhsat vermek. talimatname beledi bir talimatname mahiyetini iktisap edebil- 13 -Alakadar tarafından müra .t k d l k 

İ mek üzere hey'et" uht iri · · · caa vu uun a gaz su e e -
Makamı craca tanzim ve meclise tasdik ettirilecek talimat . . . 1 m erem~ nın nazarı tasvıp ve tasdıkine ar- trik sarfiyatmı müş'ir saatleri ve aliitlan veya taksim~leri mu 

dairesinden açılacak ve işletilecek iş kalemleri ve idarehaneleri zedılmiştır. Ve gene bu ı;n&d~ed~ zikredilen iş erbabının muaye- ayene etmek belediyenin cümlei vezaifinden oldu~undan bu biz-
için sahiplerinden on lira ruhsat harcı alınır. Bu harç halen mev- n~ evkat ve ~a~çları ı:sbıt.~mış ve muayene harçlarının tayini met mukabilinde alakadarlardan bir gfuıa ücret aYmma 1 
cut olanlardan da istifa edilecektir. mıktarın da ışçilere agır bır kulfet olmaması da nazarı dikkattan mahalline gönderilecek memur ve aletin nakil masaııify .P =z 

Madde 15 Fıkra 59 -Belediyeye ait Ilıcaları uzakBtutulmdadmışbtır. . . iktifa edilmesi muvafık görülmütşür. ının e · 1 k d • uma e, elediyenın sıhhat ve selameti umumiye ile ala- . 
ış etme · enız hamamları ve her nevi yıkanma kadar vazifei mecburesinin en mühim aksamını ihtiva eylemekte Reıs, M. M. Aza Aza Aza 
müesseseleri açmak ve İşletmesine ruhsat ve- olduğu derkardır.Bu vazifelerin hakkile ifası bu işcilerin kanunun A. Tevfık A. Zıya T. Amir Sadi 'A, Bican 
renlere nazaret etmek. em~ ~eç~ile tesçil ve mazbutiyet altında tutulmaları için gerek Aza Aza Aza Aza 

Hususi deniz hamamlarından on metre murabbaına kadar bu ışçıle~ı ~llanac~ müesseselerin ve gerek bu işçileri tedarik M. Ali Talat Hazım Vehbi 
bir mevsim için on lira fazlasından her metre murabbaından bir e~ekle ıştıgal eden ıdarehanelerin vazife ve mecburiyetlerini sa-
lira. nh v~ ~a.t'i ahkamı ~uh~evi t~limatnamelere raptolunmak vücu-1 l!~~--•ıı:--~~!!!!----11!1•---1111~--••1!1 I 

D 1 1 r D 1 k bu acılını hatırlatınagı hır vazıfe addeyledik. Esasen bu talimat- Devlet D . il 
ayan ara ge ınce ayan urulan yerler nameler hazırl~ıp b?- müesseseler ve idarehaneler zaptırap altı- emıryo arı 

umu n1İyetle senetle, tasarruf edilen yerlerden na a~az. ve ış~ılerın teşcili ve ğirip çıktıkları müessesat veya 
olduğundan esbabının hakkı tasarrufları der- emakındekı ~ıhhı_ve ahliiki seyrü hareketlerinin nizam ve kaide. idaresi ilanları 
kar bulunı<n bu yerlerden ayrıca ruhsat harcı Y~ raptı temın edılmezse vezaifi belediyenin hakkile ifasına im-

kan bulunarmyacağı kanaatindayız. 1•--•1

-

alı nmasına mesağ görülmemiştir· 4 T Otobüs, __ omnibüs gibi muayyen mevkiler arasmda yol-
Senetsiz yerlerde kurulacak dalyanlardan cu ve ~~k ?aşma ucret alan nakil vasıtalarının ruhsata raptı emri 

alınacak ruhsatiye umun1i deniz hamamlarına kanunı ıktizasmdan olduğundan bunların tarifesinin tasdiki 
k k E - . D . sefer mevkilerinin tayini ile ruhsat itası oir kerreye mahs vl~ 
ıyasen anca ncumenı aımice tayin olun- mak ~.zere ~n. lira.:uhsat harcı alınması ve makine ve şofö~n :e 

nıak muvafık görülmüştür. mevkii se}'.1'.111 ~e?ışmesi halinde bir daha harç aranılmaması ta-
Umumilerden alınacak harem miktan mevkiine ve halkın karrpr ettınlmıştır. 

derecei rağbetine göre Daimi Encümence tayin edilir. 5 - Hafta tatili kanunundaki istisnadan istifade etmek is-
idare Encümeni mazbatası :eyenlerden beş _lirad'.111 em liraya kadar ruhsatiye harcı aımaça-

ı Eylfil 930 tarihinden itibaren mevkii mer'yete gin:cek olan gı kanu~da tasnh edilmiş olduğundan derecatın tayininde mik-
8 Nisan 930 tarihli belediye kanunun ııo uncu maddesinde mec- yası salım o~a~ üzere dükkanın vergide mukayyet gayri safi i
buri _veya ihtiyari ruhsata mutavakkif olan işler için meclisce ra~~ kabul edi:lmi! ve• bunun yüzde onu bu mikyasa tevafuk ede
tanzımi ve 70 inci maddenin sekizinci fıkrası delaletile 71 inci cegı muteaddıt dükk~nlann tetkik edilen iratlarından istidlal o
!11~ddeye tevfik~ tasdik edilen tarife ve talimat dairesinde harç lun~uştur. !daahaza ıradı gayri safi ne dereceye yükselirse yük
ıstifa_sı ve Be!e.dı?:'e vergi ve rsimlerine ait taksit zamanlarının ısc;lsın be~edıyece alınacak ruhsatiye harcı kanunun sarahati veç
!11.eclisçe tesbıti liizmıgeleceğinden işbu ahkimı kanuniyenin ifası hile beş lıradan dun elli liradan fazla olmayacaktır. 
ıçın muktazasının tayini ve tahtı karara alınması hakkındaki mu- tı:ş~at ashabı dahi umumiyetle Cuma günleri işletmek mu
hasib~de': verilip_ Enc~~nimize havale buyurulan tarihli müza- saadesını almaktadır. Na~e~am inşaatın iradı meçhul olduğun
kere uzerıne tetkikatı lazıme icra edildi. dan bunl~r~a arsa ~ı~~tının yüzde yarımı ruhsat harcı hesabın 

Muhasebenin teklifinde mevzuu bahs olan ahkam Belediye d_an e~as ıttıhaz. edılmiştır. Bu madde mucibince verilecek ruhsa
kanununun. ıo,_ 12'. 1 ~· 19, 70, 71 ve 11 O uncu maddelerinin fika- tıyerun yalnız bır sene hükmü olacağı ve senei maliye esnasında 
ratı muht~lıfesıne ı~tin<ı:t etmekte olduğu anlaşıldı, ve bu madde- ruhsat alanlardan -~macak harcın senei maliye nihayetine kadar 
lerde bahıs ve tansıs edılen hususat yegan yegan nazarı muliiha- g~çe~k zamana gore hesap edilmesi lazım geleceği tasrih edil-
.zaya alrndı. mıştır. 

6 - (A) Tıbbi muayene raporu: Kanun ve Belediye nizam 

Devlet demiryollan ve limanları umumt idaresinden: 
Cuma günleri Haydarpaşa'dan hareket eden 4·204-604 No. Ju 

katarlara ve pazartesi günleri Halep'ten hareket eden 603·203·3 
No. lu katarlara ildve edilmekte olan yataklı vagon ve yemekli 
furgonun 6·2·931 tarihinden itibaren kaldırıldıRı muhterem eha· 
liye iıl.n olunur. 

• • • 
Devlet clemiryolları ve limanları mnuml idaresinden: 
Bilecik, Karaköy arasındaki Beydcmir köprüsünün tamiri dola· 

yıslle 13-2·93 I tarihine müsadif cuma günü 4 ve 3 No.lu Adana 
katarlarımızın yalnız Haydarpaşa-Arifiye-Haydarpaşa arasında se 
rüsefer edecekh:ri ve Ariflye - Fskişehir- Arifiye arasında seyrüscf;, 
etmeyecekleri muhterem ehaliye iJAn olunur. 

• • * 
.. Ulukişla ile Boğaz köprü arasında bulunacak olan poz bülüğü

mın altı aylık et ve ekmek ihtiyacının kapalı zarfla mlinakasası 
4 mart 931 çarşamba günü saat 16 da Ankarada devlet demir· 
yolları idaresir.de yapılacaktır. 

Mlina~asaya iştirak edeceklerin ttkllf mektuplarını ve muvak
~at .. temınatlarını aynı günde saat l 5,30a kadar komisyon kft
tıpbğıne vermeleri lazımdır . 

Talipler münakasa şa:rtnamalerini üçer lira mukabilinde Ankara 
Haydarpaşa ve Konyada idare veznelerinin tedarik edebilirler. ' 

Lokanta - Kabare • 
Braseri Her akşam 

BALETKentu 
Büyük varyete 

programı 

Her pe"embc akşamı 
.. _ BÜYOK BALO 

İstanbul belediyesi 
ilanları 

~l-' . 
lstanbul belediyesinden: H~ 

bell adada manastır caddesi 
deki çamlıkta kil.in ahşap gazi 
ile dans mahalli bir sene !Il 

detle kiraya verilmek için a~ 
müzayedeye konmuştur. Tali 
!erin şartnameyi görmek iı 

her gün levazım müdürlüğii1 

müzayedeye girmek için 11! 
muvakkat teminat ak~eıer 

ihale glinü olan l 2·3-931 P' 
şembe günü saat l 5 kadar ' 
cümeni dalmlye müracaatla~ 

t L A N 
Esbak bahriye naı:ırı mer~ 

Hısın Hüsnü paşa vakfından Bil!~ 
derede Büyükdere caddesinde 
ve 292 numarolu Paris oteli ve~ 
lı:anıası maabahçe 1931 senesi 
yısmın 31 inci günü teslim edil 
üzre öç sene müddetle kiraya '/ 
ceğinden talip olanların pey ,,. 
!erini hamilen Beyoğlunda Kurı" 
caddesinde Saffeti Paşa apamaıııl' 
3 numerolu dairesinde mukim flf 
Hüsnü Paşa vakfı mütevellisi il. 
paşaya müracaat eylemeleri ve 
mı müzayede olan 28 Şubat Cıı 
resi günü ihalei katiyesi icra ' 
mek üzre lstanbut mülhak v · 
müdiriyetine miiracaat nlunro~!' 
o1unur. 

Mes'ül müdür: Bürhaned 


